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Porządek obrad
33. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 24, 25 i 26 listopada 2021 r.

  1.  Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Wła-
dysława Bartoszewskiego.

  2. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Ro-
kiem Bronisława Geremka.

  3. Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

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

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

  6. Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektó-
rych innych ustaw.

  7. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źró-
dłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne.

  8. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.

  9. Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
oraz niektórych innych ustaw.

10. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

11. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych 
innych ustaw.*

12. Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zada-
nia z zakresu cyberbezpieczeństwa.*

13. Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rol-
ników i ich domowników.

14. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

15. Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcze-
śniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej 
opieki.

16. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-

* Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Rada Ministrów określiła projekt 
ustawy jako pilny.



rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektó-
rych innych ustaw.

17. Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku.

18. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony 
zdrowia.

19. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Ro-
kiem Ignacego Łukasiewicza.

20. Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Bru-
nona Schulza.

21. Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Bota-
niki.

22. Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

23. Ustawa o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Do-
wództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną 
Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem 
Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.

24. Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony 
zdrowia.

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  – sekretarz stanu Janusz Cieszyński

Urząd Regulacji Energetyki  – prezes Rafał Gawin

Ministerstwo Aktywów Państwowych  − podsekretarz stanu Andrzej Śliwka

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu Jan Sarnowski

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

Ministerstwo Klimatu i Środowiska  – sekretarz stanu Ireneusz Zyska

Ministerstwo Obrony Narodowej  – sekretarz stanu Wojciech Skurkiewicz

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  – sekretarz stanu Paweł Wdówik

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – sekretarz stanu Norbert Kaczmarczyk

Ministerstwo Rozwoju i Technologii  – sekretarz stanu Piotr Uściński

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  – sekretarz stanu Maciej Wąsik



Ministerstwo Sprawiedliwości  – podsekretarz stanu Katarzyna Frydrych

Ministerstwo Zdrowia  – podsekretarz stanu Piotr Bromber 
 – podsekretarz stanu Maciej Miłkowski
Zaproszeni goście:

przedstawiciele rodziny prof. Włdysława Bartoszewskiego: 
– Władysław Teofil Bartoszewski  
– Piotr Bachurzewski

– Marcin Geremek, przedstawiciel rodziny prof. Bronisława Geremka 
– Ignacy Niemczycki, prezes Zarządu Centrum im. prof. Bronisława Geremka 
– Jolanta Kurska, członkini Rady Centrum im. prof. Bronisława Geremka

przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Botanicznego:  
– prof. Anna Mikuła, prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego 
– prof. Jan Jarosław Rybczyński, honorowy członek Polskiego  
    Towarzystwa Botanicznego 
– prof. Arkadiusz Nowak, dyrektor Ogrodu Botanicznego w Powsinie

– Peter Tschentscher, pierwszy burmistrz Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburga, 
    przewodniczący Senatu Hamburga, wiceprzewodniczący Bundesratu  
    Republiki Federalnej Niemiec oraz towarzysząca mu delegacja
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dokonywać konsultacji treści wniosków o cha-
rakterze legislacyjnym czy zgłoszeń problemów 
technicznych. Prosimy samodzielnie nie włączać 
mikrofonów. Zabranie głosu będzie możliwe do-
piero po jego udzieleniu przez marszałka prowa-
dzącego oraz po uruchomieniu mikrofonu przez 
informatyka Kancelarii Senatu.

Informuję także, że za 15 minut zablokujemy 
możliwość przyłączania się do posiedzenia. Jeżeli 
ktoś z państwa senatorów nie zdąży dołączyć do 
posiedzenia przed zablokowaniem sesji w apli-
kacji bądź jeżeli ktoś z państwa straci połącze-
nie, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 
uprzednio państwu przekazany.

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

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Przypominam senatorom korzystającym 
z aplikacji do zdalnego udziału w posiedzeniu, 
że rozpoczęcie głosowania, tzw. ankietowanie, 
w systemie Webex spowoduje pojawienie się ko-
munikatu. Aby wziąć udział w głosowaniu, klika-
my „OK”. Przypominam również o konieczności 
wciśnięcia 2 razy przycisku „Przekaż” – po odda-
niu głosu w oknie głosowania oraz w odpowiedzi 
na pytanie o potwierdzenie.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 79 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w posiedzeniu.
Szanowni Państwo, informuję, że decyzją 

Konwentu Seniorów bieżące posiedzenie zostało 
wydłużone o dzień 26 listopada br. Mam nadzieję, 
że będzie to tylko dzień głosowań, ale jeśli obrady 
potrwają dłużej, to tego dnia będą rozpatrywane 
kolejne punkty.

Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 7 paź-
dziernika 2021 r. prezes Rady Ministrów przeka-
zał do Senatu dokument pt. „Sprawozdanie Rady 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 03)

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

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Otwieram trzydzieste trzecie posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał - 
kowską)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam panów 
senatorów Ryszarda Świlskiego oraz Aleksandra 
Szweda. Listę mówców prowadzić będzie pan se-
nator Ryszard Świlski.

Szanowni Państwo Senatorowie! W związ-
ku ze stanem epidemii po zasięgnięciu opinii 
Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o nadaniu 
temu posiedzeniu specjalnej formuły. Obrady 
będą prowadzone jednocześnie w sposób tra-
dycyjny oraz z wykorzystaniem środków poro-
zumiewania się na odległość, w sposób zdalny. 
Zasady te reguluje art. 67b Regulaminu Senatu.

Państwo Senatorowie biorący udział w po-
siedzeniu w sposób zdalny! Proszę o upewnienie 
się, czy państwa iPady są podłączone do zasilania, 
a kamery w nich – włączone. Proszę także o za-
pewnienie takiego położenia iPada i obiektywu 
kamery, aby byli państwo widoczni podczas po-
łączenia. To jest bardzo istotne. Możecie państwo 
zapisywać się do pytań i do głosów w dyskusji 
poprzez czat w aplikacji. Wnioski o charakterze 
legislacyjnym, przemówienia w dyskusji oraz 
oświadczenia prosimy przesyłać za pośrednic-
twem poczty elektronicznej na adres przesłany 
państwu uprzednio przez Kancelarię Senatu. Do 
państwa dyspozycji pozostaje także specjalny 
numer telefonu, pod którym możecie państwo 
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Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa 
w wychowaniu dzieci w 2020 r.”. Dokument ten 
zawarty jest w druku nr 526. W dniu 13 paździer-
nika 2021 r. sprawozdanie zostało skierowane do 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz do Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej. Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej na 
posiedzeniu w dniu 26 października, a Komisja 
Rodziny, Polityki Senioralnej i  Społecznej na 
posiedzeniu w dniu 18 listopada zapoznały się 
z dokumentem.

Informuję, że również 7 października 2021 r. 
prezes Rady Ministrów przekazał do Senatu do-
kument pt. „Sprawozdanie Rady Ministrów z re-
alizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 w 2020 r.” Dokument 
ten zawarty jest w druku nr 525. 13 paździer-
nika 2021 r. skierowałem to sprawozdanie do 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz do Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej. Komisja samorzą-
du w dniu 26 października, a Komisja Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej w dniu 18 listo-
pada zapoznały się z tym dokumentem…

(Rozmowy na sali)
Proszę o chwilę uwagi.
Panie i Panowie Senatorowie, 28 paździer-

nika 2021 r. zmarł Bogusław Mąsior, senator III 
i V kadencji. W Senacie III kadencji był wiceprze-
wodniczącym Komisji Gospodarki Narodowej, 
pracował także w Podkomisji do spraw Polityki 
Regionalnej oraz Komisji Spraw Zagranicznych 
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. 
W  Senacie V  kadencji był członkiem Komisji 
Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji 
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

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 czterdziestym posiedze-

niu w dniu 29 października 2021 r. przyjął część 
poprawek Senatu zgłoszonych do ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych oraz niektórych innych ustaw, ustawy o bu-
dowie zabezpieczenia granicy państwowej. Sejm 
odrzucił poprawki Senatu zgłoszone do ustawy 
o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa 
węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto Sejm na czterdziestym drugim po-
siedzeniu w  dniu 17  listopada 2021  r. przyjął 
wszystkie poprawki Senatu zgłoszone do usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, 
ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wy-
korzystywaniu przewagi kontraktowej w obro-
cie produktami rolnymi i spożywczymi, ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych, ustawy o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz część po-
prawek Senatu zgłoszonych do ustawy o rodzin-
nym kapitale opiekuńczym, ustawy o zmianie 
ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych 
do celów naukowych lub edukacyjnych, ustawy 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw. 

Na tym samym posiedzeniu Sejm odrzucił 
poprawki Senatu zgłoszone do ustawy o zmianie 
ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej, a także uchwałę Senatu odrzuca-
jącą ustawę o zmianie ustawy – Prawo o szkolnic-
twie wyższym i nauce oraz ustawę o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protoko-
łu dwudziestego dziewiątego i trzydziestego po-
siedzenia Senatu stwierdzam, że protokoły tych 
posiedzeń zostały przyjęte.

Informuję, że protokół trzydziestego pierw-
szego posiedzenia zgodnie z Regulaminem Senatu 
jest przygotowany do udostępnienia państwu se-
natorom. Jeżeli nikt z państwa nie zgłosi do niego 
zastrzeżeń, to zostanie on przyjęty na kolejnym 
posiedzeniu.

Państwo Senatorowie, projekt porządku ob-
rad został wyłożony na ławach senatorskich. 
Proponuję rozpatrzenie punktów pierwszego, 
drugiego, ósmego, czternastego oraz siedem-
nastego projektu porządku obrad, pomimo że 
sprawozdania komisji w  ich sprawie zostały 
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dostarczone w terminie późniejszym niż okre-
ślony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

(Senator Stanisław Karczewski: Punkt siedem - 
nasty…)

Pan marszałek Karczewski.

Senator 
sTanisław k arczewski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeśli chodzi o punkt siedemnasty, tj. drugie 

czytanie projektu uchwały w sprawie obecne-
go stanu ochrony zdrowia, moja propozycja jest 
inna. Proponowałbym, aby ten projekt uchwały 
nie był dziś rozpatrywany, chociażby z tego powo-
du, że za chwilę rozpocznie się bardzo ważne spo-
tkanie w celu znalezienia jakiegoś kompromisu, 
jakiegoś porozumienia między rządzącymi a opo-
zycją. W tej sytuacji podejmowanie takiej uchwały 
byłoby zupełnie nie na miejscu.

Projektowana uchwała jest bardzo ostra, jest 
niesprawiedliwa. Nie chcę używać cięższych słów 
i określeń, ale dla mnie, ciągle pracującego leka-
rza, jest ona haniebna. Tam mówi się o tym, aby 
leczono pacjentów zgodnie ze standardami eu-
ropejskimi i światowymi. Tak więc ja się pytam 
pana marszałka: od kiedy w pana klinice, w pana 
szpitalu zaprzestano leczenia zgodnie ze standar-
dami europejskimi i światowymi? Ten rok, rok 
2021, ogłosiliśmy Rokiem Pracowników Ochrony 
Zdrowia. Niedawno wszyscy klaskaliśmy leka-
rzom i pielęgniarkom, którzy dzielnie walczą 
z pandemią, z koronawirusem. Myślę, że powin-
niśmy podtrzymać naszą dobrą opinię o pracow-
nikach służby zdrowia.

No, oczywiście, są tutaj elementy mówiące 
o bierności rządu, o braku działań. Oczywiście 
to jest nieprawda, bo rząd dokłada wszelkich sta-
rań, na bieżąco monitoruje sytuację i podejmuje 
adekwatne decyzje. Wirus jest nieprzewidywal-
ny. Wirus jest olbrzymim zagrożeniem. Nigdzie 
na świecie nie poradzono sobie z epidemią – takie 
są fakty. Ta uchwała poza ostrymi, bardzo nie-
sprawiedliwymi określeniami nic nie wnosi, jest 
uchwałą pustą. No, bo potwierdza się tutaj…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Mar - 
szałku…)

Mam 3  minuty i  je wykorzystuję. Jeszcze 
25 sekund.

I… Może jeszcze 30 sekund, Panie Marszałku, 
bo pan mi przerwał i teraz zapomniałem, o czym 
mówiłem.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Dodaję panu 
10 sekund, Panie Marszałku.) 

Zapomniałem, o czym mówiłem.
Nie ma pozytywnych treści, no poza jedną, 

poza jednym punktem Platformy Obywatelskiej: 
obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest wasz 
punkt. No, może jeszcze jeden: zlikwidowanie 
szpitali, o którym pan marszałek mówił, 800 szpi-
tali. Zastanówcie się państwo, każdy z państwa 
osobno, które szpitale z waszego okręgu wybor-
czego będziecie zamykać. Bo musicie się przygo-
tować, jeśli chcecie przejąć rząd. Które szpitale 
przejmiecie? Na 10 szpitali 7 trzeba zamknąć. 
I pan marszałek…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Teraz już…)
…zostanie, nie daj Boże, ministrem zdrowia, 

czego panu nie życzę, Panie Marszałku, i nie ży-
czę Platformie Obywatelskiej tego, żeby przejęła 
władzę i zamykała, likwidowała służbę zdrowia.

(Marszał ek Tom a sz Grodzki :  Pa n ie 
Marszałku…)

Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Panie Marszałku, to wykracza poza materię 
uchwały.

W ramach repliki, w 5 sekund: moja wypo-
wiedź została przeinaczona. Odsyłam do pisma 
pani wiceminister Szczurek-Żelazko, która… No, 
na piśmie mówiła, ile szpitali powinno zostać. Ale 
abstrahując od tego…

I proszę o doprecyzowanie, bo nie zrozumia-
łem: czy pan marszałek wnosi o zdjęcie wspo-
mnianego punktu, czy tylko dzisiaj… Bo ja nie 
dosłyszałem.

Senator 
sTanisław k arczewski 

No, w ogóle na tym posiedzeniu, tak. Dotyczy 
to…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Okej. Dziękuję 
bardzo.)

Omawiamy porządek obrad tego posiedzenia. 
Tak że to jest mój głos sprzeciwu…
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(Marszałek Tomasz Grodzki: Jeden głos 
przeciw.)

…dotyczący tego punktu.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Jeden głos przeciw.
Pani senator Libera-Małecka.

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Dziękuję bardzo.
Jako wnioskodawca mam prawo do sprzeciwu 

i wnoszę ten sprzeciw.
Panie Senatorze, ogromnie boleję, że dopiero 

dzisiaj pan senator zabiera głos, bo wczoraj była 
cała dyskusja na posiedzeniu Komisji Zdrowia.

(Głos z sali: Ale pana senatora nie było na po-
siedzeniu komisji.)

I skoro zaczął pan od tego, że chcemy tylko 
i wyłącznie klaskać pracownikom ochrony zdro-
wia… Absolutnie nie zgadzam się z takim stano-
wiskiem. Klaskaliśmy rok temu, a teraz ci ludzie 
są na ulicy od 2 miesięcy i proszą, łaskawie proszą 
o spotkanie, o rozmowę, o to, żeby pan premier 
zainteresował się sytuacją w ochronie zdrowia, 
sytuacją kadrową. To po pierwsze.

Po drugie, Panie Senatorze, wyznacznikiem 
walki z epidemią jest liczba zgonów. I to jest praw-
dziwa tragedia, jaką przeżywamy tutaj, w naszym 
kraju.

Pan pyta o likwidację łóżek, co w ogóle nie 
jest tematem tego apelu. Byłam przekonana, że 
ten apel, który został przygotowany, przyjmie-
my wszyscy w dobrej wierze, bo wszystkim nam 
zależy, Panie Senatorze, żeby każdego dnia nie 
umierało…

(Senator Marek Pęk: Syndrom sztokholmski…)
(Głos z sali: Ciii…)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Marszałku 

Pęk, mówiliśmy na posiedzeniu prezydium o ja-
kości obrad.)

Wszystkim nam zależy, żeby każdego dnia nie 
umierało 200, 300 osób. Bo to znaczy, że każdego 
dnia umiera 1 wioska. I każdy dzień zwłoki, opóź-
nionych decyzji i braku reakcji oznacza, że kolejna 
wioska znika z mapy Polski.

I kolejna kwestia, o której chcę jeszcze po-
wiedzieć, to fakt, że nie radzicie sobie państwo 

z epidemią. To potwierdza się w dzisiejszym 
spotkaniu i zaproszeniu opozycji do rozmów. My 
od półtora roku przedstawialiśmy tu konkretne 
propozycje poprawek, różnego rodzaju projekty. 
Państwo byliście głusi na to wszystko. Teraz epi-
demią rządzi tylko i wyłącznie polityka.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Mierzymy czas, 
mierzymy.)

Dlatego też uważałam i wierzę w to, że pań-
stwo senatorowie, którzy macie w swoim krę-
gu, wśród swoich rodzin, znajomych, przyjaciół 
kogoś, kto umiera, kto ciężko choruje, będziecie 
zgodni co do tego, żebyśmy wszyscy ponadpoli-
tycznie zaapelowali o szybkie decyzje i podejmo-
wanie konkretnych działań, jakie rekomenduje 
Rada Medyczna. Dziękuję. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Myślę, że to jest dobry moment, żebym pokazał 

państwu magiczną skrzyneczkę. Dzisiaj będzie to 
pewnego rodzaju pilotaż, ale zwróćcie państwo 
uwagę na ten zegarek. Gdy się pokaże czas…

(Głos z sali: Czary.)
Gdzie to się pokazuje?
(Głos z sali: O, jest na tablicy.)
(Głos z sali: Trochę z opóźnieniem.)
Będzie to dla nas…
(Rozmowy na sali)
Gdy ktoś będzie mówił czy zadawał pytanie, 

odpowiednio będzie odmierzana 1 minuta, a dla 
przemawiającego – 10 minut. Tak jak w Sejmie. 
Będzie wtedy – niezbyt nachalny, ale będzie – sy-
gnał dźwiękowy po przekroczeniu czasu.

(Głos z sali: Bardzo dobrze.)
No, dzisiaj testujemy, ale jeżeli to się przyj-

mie… Ja teraz mogę zmienić i zmienię np. na…
(Głos z sali: Ale nie trzeba…)
Możemy wcisnąć „stop”.
(Rozmowy na sali)
Możemy zrobić…
(Głos z sali: Senacki…)
No, coś tu nie łączy.
(Głos z sali: Tak będzie…)
Dopracujemy to jeszcze. Ale teraz zwróćcie 

państwo uwagę, jaki będzie efekt, gdy zosta-
nie ustawione 5 sekund. Pokazuję to tylko dla 
zobrazowania.

(Sygnał timera)
(Głos z sali: I bardzo dobrze.)
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(Głos z sali: Nareszcie nie będzie gadulstwa.)
Dzisiaj będziemy testować, więc proszę to 

traktować jako formę pilotażu, ale jeżeli to zyska 
akceptację państwa senatorów, wprowadzimy to 
od następnego posiedzenia, oczywiście po prze-
szkoleniu senatorów sekretarzy, państwa w fo-
sie itd.

Wracamy już do tematu. Mamy wniosek 
o zdjęcie z porządku obrad…

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o skupienie.
(Głos z sali: Ciii…)
Mamy wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

punktu siedemnastego i mamy wniosek przeciw-
ny, więc muszę poddać go pod głosowanie.

Pytanie brzmi: kto jest za zdjęciem punktu sie-
demnastego z porządku obrad? Proszę podnieść 
rękę i nacisnąć przycisk w maszynce.

(Głosy z sali: Nie działa.)
Już działa.
(Głos z sali: Za.)
(Głosy z sali: Przeciw, przeciw.)
(Głos z sali: Już działa.)
Kto jest przeciw?
(Głos z sali: Jeszcze głosujemy.)
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Nie działa.)
(Głos z sali: Działa.)
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 93 senatorów, 45 – za, 46 – prze-
ciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 1)

Uchwała będzie procedowana, pozostanie 
w porządku obrad.

Rozumiem, że innych głosów sprzeciwu nie 
było, więc stwierdzam, biorąc pod uwagę wyniki 
głosowania, że Senat przedstawioną propozycję 
przyjął.

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, to jeszcze nie koniec uzu-

pełnień, choć są mniej kontrowersyjne, bo na 
prośbę resortu, Sejmu, i terminowe ustawy.

Proponuję uzupełnienie porządku obrad 
o punkty: ustawa o zmianie ustawy o ochronie 
granicy państwowej oraz niektórych innych 
ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu dziesią-
tego porządku obrad, to jest ustawa pilna; usta-
wa o szczególnych zasadach wynagradzania osób 
realizujących zadania z zakresu cyberbezpie-
czeństwa – i rozpatrzenie go jako punktu jede-
nastego porządku obrad, również ustawa pilna; 
ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk 
Europejskich w 2023 roku – i rozpatrzenie go jako 

punktu szesnastego porządku obrad; drugie czy-
tanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 
Rokiem Brunona Schulza – i rozpatrzenie go jako 
punktu dziewiętnastego porządku obrad; drugie 
czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 
2022 Rokiem Botaniki, w stulecie powstania to-
warzystwa – i rozpatrzenie go jako punktu dwu-
dziestego porządku obrad.

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

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

Dodatkowo informuję, że jak zakończą prace 
Komisja Infrastruktury oraz Komisja Budżetu 
i Finansów Publicznych, prawdopodobnie będzie 
uzupełnienie porządku obrad o  jeszcze jeden 
punkt: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. 
O jej rozpatrzenie również na tym posiedzeniu 
prosi Sejm, a jego zdanie podzielają środowiska 
samorządowe.

Proponuje zmianę kolejności rozpatrywania: 
dotychczasowego punktu dwunastego: ustawa 
o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju 
– i rozpatrzenie go jako punktu trzeciego; dotych-
czasowego punktu piętnastego: drugie czytanie 
projektu uchwały w  sprawie obecnego stanu 
ochrony zdrowia – i rozpatrzenie go jako punktu 
siedemnastego; dotychczasowego punktu trzyna-
stego: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie 
ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej – i rozpatrze-
nie go jako punktu dziewiątego; dotychczasowego 
punktu czternastego: drugie czytanie projek-
tu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 
Rokiem Ignacego Łukasiewicza – i rozpatrzenie 
go jako punktu osiemnastego.

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

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

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

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

Informuję że drugi dzień obrad rozpoczniemy 
od rozpatrzenia punktu dziewiętnastego: drugie 
czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 
2022 Rokiem Botaniki.

Wszystkie głosowania zostaną przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu – z jednym 
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wyjątkiem. Otóż po przygotowaniu sprawozdań 
przez komisje senackie porządek obrad może zo-
stać uzupełniony o ustawę o ratyfikacji Traktatu 
w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa 
zawartego między Republiką Francuską, 
Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, 
Królestwem Hiszpanii i  Wielkim Księstwem 
Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 
listopada 2004 r., oraz o ustawę o zmianie usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych, o czym już 
mówiłem.

Dziś o godzinie 12.00 zostanie ogłoszona prze-
rwa do godziny 13.30, w trakcie której o godzinie 
12.15 w sali nr 217 odbędzie się uroczyste ogło-
szenie wyników szóstej edycji konkursu „List do 
Taty”, na które państwa serdecznie zapraszam. 
A z tej trybuny wyrażam wdzięczność panu se-
natorowi Libickiemu za doprowadzenie do finału 
tego wspaniałego konkursu.

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę państwa 
senatorów na to, że Komisja Nadzwyczajna do 
spraw Klimatu w trakcie rozpatrywania usta-
wy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 
energii oraz niektórych innych ustaw – to punkt 
szósty porządku obrad – dostrzegła potrzebę 
wprowadzenia zmian legislacyjnych wykra-
czających poza materię ustawy i na podstawie 
art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu przedstawi-
ła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodaw-
czej. Inicjatywa ta zawarta jest w druku nr 578. 
Proszę wszystkich państwa senatorów o obec-
ność podczas rozpatrywania tego punktu po-
rządku obrad, ponieważ wtedy w głosowaniu 
rozstrzygniemy o ewentualnym rozszerzeniu 
porządku obrad o tę inicjatywę.

To tyle informacji wstępnych.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

pierwszego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem 
Władysława Bartoszewskiego.

Pragnę powitać na sali członków rodziny 
pana prof. Bartoszewskiego: pana Władysława 
Teofila Bartoszewskiego oraz pana Piotra 
Bachurzewskiego. (Oklaski)

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w dru-
ku nr 544, a sprawozdanie komisji – w druku 
nr 544 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Usta wo-
dawczej, pana senatora Bogdana Klicha, o przed-
stawienie sprawozdania komisji o  projekcie 
uchwały.

Senator SpraWozDaWca 
BoGdan kLich 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Proszę państwa, to jest chyba szczególny 

moment w ostatnich tygodniach pracy nasze-
go Senatu, kiedy mamy szansę na to, aby z sza-
cunkiem przyjąć uchwałę upamiętniającą osobę, 
która dla wielu spośród nas była autorytetem, 
a chyba wszyscy wiedzą, że była znana. Nie wszy-
scy oczywiście mieliśmy okazję z nią być blisko, 
ale nazwisko Władysława Bartoszewskiego prze-
winęło się przez wszystkie nasze życiorysy. I nie 
tylko nasze, bo przecież to życie, tak bogate, tak 
dramatyczne i tak niezwykle owocne, to klamra 
spinająca drugą i trzecią niepodległość naszego 
kraju, ale też klamra składająca się z tych drama-
tycznych momentów, które nastąpiły pomiędzy 
utratą niepodległości w 1939 r. i jej odzyskaniem 
w roku 1989.

Mo ż n a p ow ied z ie ć ,  ż e  W ł a dy s ł aw 
Bartoszewski dzielił w swoim życiu losy Polek 
i Polaków w tych najtrudniejszych momentach 
naszego życia narodowego, że był z Polską wte-
dy, kiedy powinien być – za czasów okupacji hi-
tlerowskiej, za czasów terroru stalinowskiego, za 
czasów komunistycznych represji – i wreszcie dał 
Polsce wszystko, co najlepsze posiadał, żeby od-
budować ją, żeby odbudować jej demokrację i zbu-
dować trwałe miejsce wśród narodów wolnego 
świata. Władysław Bartoszewski dzielił polskie 
losy. I to jest chyba pierwszy powód, dla którego 
ta uchwała ma takie znaczenie.

Drugi, który uważam za istotny, to jest to, że 
reprezentował to, co w polskiej inteligencji było 
najlepsze. On był typowym produktem – w cu-
dzysłowie – tej wolnościowej atmosfery, która po-
jawiła się w naszym kraju wraz z odzyskaniem 
niepodległości w 1918 r., i dzięki patriotycznemu 
wykształceniu wiedział o tym, że trzeba służyć 
ojczyźnie tym, co się posiada. I dlatego służył na-
szemu krajowi zarówno piórem, jak i wypowia-
danym słowem oraz czynem, dając tym czynem 
świadectwo, że jego słowa nie były czcze, nie były 
fałszywe. Jego słowa odpowiadały jego czynom, 
a jego czyny odpowiadały temu, co myślał i czuł. 
Coraz mniej w tej chwili takich znaków równości 
między myślą, słowem a czynem i coraz mniej ta-
kiego poczucia misji, jaką mieli inteligenci polscy 
z tego pokolenia. I to jest drugi powód, dla które-
go grupa senatorów uznała, że trzeba tę postać 
upamiętnić.
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I  trzeci. W  moim przekonaniu postać 
Władysława Bartoszewskiego to postać będąca 
przykładem dojrzałego polskiego patriotyzmu. 
To nie wymachiwanie szabelką, to nie tromta-
dracja, to nie sarmackie uniesienia, to dawa-
nie świadectwa prawdzie. Świadectwo dawane 
prawdzie w tych najtrudniejszych czasach, wte-
dy kiedy się idzie do więzienia wraz z innymi, bo 
nie ma innego wyjścia, bo trzeba pójść do więzie-
nia – tak jak Władysław Bartoszewski w czasach 
stalinowskich – kiedy trzeba dać świadectwo 
temu, co dzieje się z polskimi obywatelami i pol-
skiego, i żydowskiego pochodzenia, kiedy zostaje 
się przetransportowanym do Auschwitz. I kie-
dy trzeba dać świadectwo najlepszym cechom 
polskiej tradycji, mianowicie pochyleniu się nad 
potrzebującymi, wsparciu dla potrzebujących, 
wsparciu dla najbardziej potrzebujących w tym 
czasie, czyli dla obywateli polskich żydowskiego 
pochodzenia, którym Władysław Bartoszewski 
poświęcił dużą część swojego życia. No i wresz-
cie oprócz tego dojrzałego patriotyzmu, który 
zmieniał się wraz z czasem, który przeżywał 
Władysław Bartoszewski, i  był najpierw pa-
triotyzmem odpowiedzialności przed okupacją, 
patriotyzmem krwi w czasie okupacji i patrio-
tyzmem pracy po zakończeniu II wojny świato-
wej, wielkiej pracy, wielkiego dorobku… To też 
jest oznaka tego dojrzałego patriotyzmu – to, że 
się zmienia w zależności od tego, w jakim czasie 
żyjemy. Wtedy, kiedy trzeba, jest patriotyzmem 
krwi, a wtedy, kiedy trzeba, jest patriotyzmem 
odpowiedzialności, a wtedy, kiedy trzeba, jest pa-
triotyzmem pracy.

Z  tego powodu, Panie Marszałku, Panie 
i Panowie Senatorowie, grupa senatorów przed-
łożyła projekt uchwały, który wczoraj został pod-
dany pierwszemu czytaniu, trochę poprawiony 
przez Komisję Ustawodawczą. Jeśli państwo po-
zwolą, to go przeczytam. Brzmi on w tej chwili 
następująco.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
ustanawiająca rok 2022 Rokiem Władysława 
Bartoszewskiego.

W 2022 roku mija setna rocznica urodzin 
Władysława Bartoszewskiego, znanego towarzy-
szom broni z Armii Krajowej pod pseudonima-
mi Ludwik lub Teofil. Urodził się 19 lutego 1922 
roku w Warszawie. Uczestniczył w jej cywilnej 
obronie w 1939 roku. Walczył o nią w Powstaniu 
Warszawskim. Zmarł w Warszawie 24 kwietnia 
2015 roku i tu został pochowany.

Władysław Bartoszewski był człowiekiem 
wszechstronnym: humanistą, historykiem, pu-
blicystą, dziennikarzem, pisarzem i wykładow-
cą. Traktował ten segment swego życia jako 
misję. Znaliśmy go także jako dyplomatę i po-
lityka. Powiedzieć o  kawalerze Orderu Orła 
Białego oraz człowieku uhonorowanym tytułem 
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, iż był 
działaczem społecznym, to pozbawić go części 
jego niezwykłej osobowości.

Był więźniem Auschwitz, co dawało mu nie-
zwykły mandat w  rozmowach z  Niemcami 
i Austriakami. Gdy mówił im ascetyczną praw-
dę, oni słuchali w ciszy i dziękowali oklaskami. 
Tłumaczył, że prawda leży tam, gdzie leży i on nic 
na to nie może poradzić. Ale jego prawda miała 
jednocześnie moc oczyszczającą; nie była rytu-
alnym oskarżeniem, lecz fundamentem dla no-
wej budowy. Jego osobista historia, historia jego 
miasta i kraju służyła mu do stawiania tamy dla 
nurtów ideologicznych, które relatywizowały tra-
giczną przeszłość.

Jego zasługi dla dialogu dawnych wrogów 
Berlin podsumował Krzyżem Wielkim Orderu 
Zasługi RFN, a Wiedeń – Wielką Złotą Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii. 
Uzasadnienia były krótkie: za pracę na rzecz po-
jednania między Polakami, Niemcami i Żydami.

Wytatuowany na przedramieniu obozowy 
numer 4427 uwiarygadniał jego sądy przedsta-
wiane Niemcom i Austriakom. Trudne słowa ad-
resowane do Polaków stawały się wiarygodne za 
sprawą dwukrotnego aresztowania i pięcioletnie-
go pobytu w stalinowskim więzieniu. To burzyło 
małą stabilizację polskich sumień. Choć zaka-
zano druku jego tekstów, odmawiano wydania 
paszportu, przeprowadzano regularnie rewizje 
w jego mieszkaniu, oczerniano go i obejmowano 
śledztwami prokuratorskimi, on szukał ludzi do-
tkniętych większą krzywdą. Głośno upominał się 
o ułaskawienie Stefana Niesiołowskiego, Andrzeja 
i Benedykta Czumów oraz innych członków orga-
nizacji «Ruch».

Władysława Bartoszewskiego odznaczono 
wieloma orderami i odznaczeniami, wśród któ-
rych dwa – przyznane za pomoc Żydom – za-
sługują na uwagę szczególną: Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, którym odznaczyła 
go Rada Państwa PRL w 1963 roku, oraz Krzyż 
Komandorski z  Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski przyznany mu przez prezydenta RP na 
uchodźstwie w 1986 roku.
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Władysław Bartoszewski był autorem 50 
książek i  1500 artykułów. Posiadał kilkana-
ście doktoratów honoris causa, w tym Polskiego 
Uniwersytetu na Obczyźnie, Hebrew College 
w  Baltimore, uniwersytetów w  Augsburgu 
i  Marburgu oraz Uniwersytetu w  Hajf ie. 
Honorowe oby watelstwo przyzna ła mu 
Warszawa, Kraków, Gdynia, Wrocław, Opole, 
Gdańsk, Szczecin, Sopot, Dolny Śląsk oraz gmi-
ny Oświęcim i Baranów.

Of icer  A r m i i  K r ajowej  z   K r z y żem 
Walecznych i  Srebrnym Krzyżem Zasługi 
z   M ie c z a m i  z a  ud z i a ł  w  Pow s t a n iu 
Warszawskim, organizator i  pracownik 
Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik 
«Żegoty», czyli Rady Pomocy Żydom, ambasa-
dor RP w Austrii, minister spraw zagranicz-
nych, senator IV kadencji, sekretarz stanu 
w Kancelarii Premiera, jak również wielolet-
ni przewodniczący Międzynarodowej Rady 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 
oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
zasługuje nie tylko na nasze wspomnienie, lecz 
stosowanie przez nas jego moralnych rygorów. 
Władysław Bartoszewski chciał bowiem, by-
śmy pozostali wierni innej jego maksymie. 
A brzmiała ona: Warto być przyzwoitym!

Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd 
wielkiemu patriocie, uznając jego credo za istot-
ne dla Polaków angażujących się w pracę na 
rzecz przyszłości demokratycznej Rzeczypospo - 
litej.

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

Szanowni Państwo, bardzo proszę o jej przy-
jęcie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców. Przypominam, że wnioskodaw-
cy upoważnili do ich reprezentowania również 
pana senatora Bogdana Klicha.

Czy ktoś z  państwa pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Szwed.

Senator 
aLeksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, nie neguję wielu zasług 

śp. Władysława Bartoszewskiego, ale w swoim 
wystąpieniu mówił pan bardzo dużo o słowach. 
Ja zacytuję śp. Władysława Bartoszewskiego: „Są 
sytuacje, w których milczeć po prostu nie wol-
no. W kraju za rządów braci Kaczyńskich dzia-
ło się coraz gorzej. Kolejne obietnice wyborcze 
Jarosława Kaczyńskiego rozwiewały się w pył. 
Stało się dla mnie jasne, że jego misja budowy 
lepszej Polski, której zaufały miliony Polaków, 
okazała się oszustwem. Dlatego też postanowi-
łem nazwać rzeczy po imieniu i – jak to ujął jeden 
z przedwojennych satyryków – «przestać uważać 
bydło za niebydło»”. Chciałbym o to zapytać. To 
jest cytat za Wikipedią, cytat z bloga Władysława 
Bartoszewskiego. Jest to wypowiedź z 22 paź-
dziernika 2007 r. Czy podpisuje się pan pod ta-
kimi słowami swojego autorytetu, które zostały 
skierowane bezpośrednio pod adresem naszego 
środowiska politycznego? Czy jest to odpowied-
ni poziom?

Senator 
BoGdan kLich 

Panie Marszałku, chciałbym poinformować, 
że ten temat nie był przedmiotem obrad komisji. 
(Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Czerwiński.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator Klich nie tylko składa tutaj spra-

wozdanie z prac komisji, ale także reprezentuje 
wnioskodawców, czyli powinien odpowiadać, nie 
powinien uchylać się od odpowiedzi na pytanie 
o intencje.
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Mam wobec tego 2 pytania. Pierwsze ma, my-
ślę, znaczenie podstawowe. Czy jeśli się opisuje ja-
kąś znaczącą, znaną postać, powinno się pomijać 
pewne zdarzenia z jej życiorysu po to, żeby obraz 
był bardziej gładki?

Druga kwestia. Czy uchwała Senatu to jest 
miejsce, w którym powinny być tworzone auto-
rytety? Jeśli postać jest kontrowersyjna, wzbudza 
różne poglądy…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze, 
minuta…)

Wobec tego pytanie: czy mamy przegłosowy-
wać kwestię autorytetu w uchwale?

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator 
BoGdan kLich 

Jeśli chodzi o sprawę pomijania bądź niepomi-
jania, to ja jestem zwolennikiem niepomijania. To 
w ramach odpowiedzi na pierwsze pytanie.

Muszę przypomnieć panu senatorowi, że au-
torytety nie podlegają inżynierii społecznej, tzn. 
nie można zbudować autorytetu, uruchamiając 
jakąś maszynerię państwową, jakąś maszynerię 
propagandową. Autorytet buduje się sam. I albo 
on jest, albo go nie ma. Władysław Bartoszewski 
jest w tej szczęśliwej sytuacji, że możemy ocenić 
całą jego działalność, ponieważ jego życie – bo-
gate, wszechstronne – jest zamknięte. Można 
powiedzieć, że Władysław Bartoszewski jest au-
torytetem bez względu na to, jakie są indywidu-
alne bądź zbiorowe opinie jakichś środowisk. 
Autorytet Władysława Bartoszewskiego jest nie-
kwestionowalny. Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Brawo!)
(Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Ponownie pytanie zadaje pan senator 

Aleksander Szwed.

Senator 
aLeksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
W związku z tym, że na posiedzeniu komisji 

nie było mowy o wypowiedziach, to już nie będę 
mówił o bydle, o dyplomatołkach i o nekrofilii, 
których to określeń pan Władysław Bartoszewski 
niestety często używał, a moim zdaniem nie był 
to odpowiedni poziom. Ale zapytam o taką kwe-
stię… I była o tym mowa na posiedzeniu komi-
sji. W uchwale jest informacja, że Władysława 
Bartoszewskiego odznaczono wieloma orde-
rami i odznaczeniami. Przytoczę za „Naszym 
Dziennikiem”: Władysław Bartoszewski był 
oczywiście laureatem wielu nagród, odznaczeń 
i wyróżnień, ale wśród odznaczeń, które z chę-
cią przyjmował, znalazł się m.in. złoty medal 
Towarzystwa im. Gustava Stresemanna przyzna-
ny mu w Moguncji w 1996 r. Warto przypomnieć, 
że Gustav Stresemann kształtował politykę zagra-
niczną Niemiec w latach 1923–1929, nigdy nie po-
godził się z klęską swojego kraju w czasie I wojny 
światowej i dążył do rewizji wschodniej granicy 
Niemiec, w swoich roszczeniach posunął się na-
wet dalej niż Adolf Hitler. A teraz chciałbym za-
pytać: czy tego rodzaju odznaczenie Władysław 
Bartoszewski powinien przyjąć?

(Marszałek Tomasz Grodzki: Minuta minęła.)
Czy nie podlega to jednak negatywnej opinii 

w tym zakresie?
(Marszałek Tomasz Grodzki: W następnej ko-

lejności po minucie będziemy wyłączać mikrofon, 
tak jak w Sejmie.)

Senator 
BoGdan kLich 

Panie Marszałku, ten temat też nie był tema-
tem obrad komisji, ale muszę przynajmniej w czę-
ści sprawić radość panu senatorowi i opowiedzieć 
historię, której byłem naocznym świadkiem. 
Wymienił pan m.in. pojęcie „dyplomatołków”, 
którego autorem jest Władysław Bartoszewski. 
Mało kto zna okoliczności, w których to padło. Był 
rok 2006 albo 2007…

(Głos z sali: 2007.)
Tak, był rok 2007. Byłem autorem zreali-

zowanego pomysłu na nadanie dużemu placu 
w Krakowie imienia jednego z moich mistrzów 
politycznych, tj. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 
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W  tej uroczystości brał udział drugi mój 
mistrz i  przyjaciel Władysław Bartoszewski. 
Odsłanialiśmy tablicę poświęconą Janowi 
Nowakowi-Jeziorańskiemu, na tym dawnym 
placu Dworcowym, który dopiero co był nazwa-
ny jego imieniem. Władysław Bartoszewski przed 
tą uroczystością dowiedział się, że ówczesny mi-
nister obrony narodowej w rządzie PiS odmówił 
asysty honorowej oraz asysty wojskowej w po-
staci kompanii honorowej Wojska Polskiego do 
tej uroczystości, o którą wnosiłem. W sytuacji, 
kiedy jego żona chowana na krakowskim cmen-
tarzu Rakowickim miała nie tylko kompanię ho-
norową, ale i jeszcze orkiestrę Wojska Polskiego… 
Tu nie o orkiestrę chodzi, tu chodzi o obecność 
podczas takiej uroczystości kompanii honorowej 
Wojska Polskiego, której zapewnienie było obo-
wiązkiem ministra obrony narodowej. Odmowa 
asysty tej kompanii honorowej dla Jana Nowaka-
Jeziorańskiego – z  całym jego życiorysem, 
z całym jego losem – spowodowała takie zdener-
wowanie Władysława Bartoszewskiego, że w taki 
właśnie sposób zareagował.

Niech pan sam, Panie Senatorze, oceni, czy ta 
reakcja była adekwatna, czy nieadekwatna do tej 
sytuacji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do głosu zapisał się pan sena-

tor Rybicki.
Zegarek działa.

Senator 
sławomir ryBicki 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zabieram głos w dzisiejszej debacie nad pro-

jektem uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem 
Władysława Bartoszewskiego, aby powiedzieć kil-
ka słów o niezwykłym człowieku, którego mia-
łem zaszczyt znać i z którym przez pewien czas 
miałem honor współpracować, i traktuję ten czas 
jako darowany mi przez los przywilej. Uważam, 
że podjęcie przez Senat stosownej uchwały – a nie 
wątpię, że będzie dla niej w tej Izbie większość 
– przyczyni się w jeszcze większym stopniu do 

dobrej pamięci o życiu, dokonaniach i twórczości 
profesora. Wiele inicjatyw w tym zakresie zostało 
już podjętych, głównie przez organizacje pozarzą-
dowe i samorządy. Sam miałem zaszczyt współ-
tworzyć komitet budowy pierwszego w Polsce 
pomnika profesora, w Sopocie, w miejscu bliskim 
profesorowi, który jeździł tam przez kilkanaście 
lat pod koniec życia wraz z żoną na święta wielka-
nocne. Jest tych inicjatyw, jak wiemy, dużo, i bar-
dzo dobrze. Wyrażam też przekonanie, że nasza 
uchwała przyczyni się do różnorodnych form, nie 
tylko takich pomnikowych, ale do różnorodnych 
form upamiętnienia jednego z najwybitniejszych 
– nie mam tu wątpliwości – największych auto-
rytetów moralnych współczesnej Polski. I choć 
wiem, że na temat moralności można mieć różne 
opinie, nie mam wątpliwości, że autorytetem się 
albo jest, albo nie i że nie można sztucznie wykre-
ować autorytetu, pseudoautorytetu, nawet jeżeli 
się ma do dyspozycji potężne narzędzia w posta-
ci mediów.

Był człowiekiem wyjątkowym, szlachetnym, 
w najlepszym tego słowa znaczeniu. Nigdy nie 
przypisywał sobie zasług – a wiemy, że miał ich 
bardzo wiele – lecz z wielkodusznością i z taką 
szlachetnością właśnie przyznawał te zasługi in-
nym, nawet jeśli mieli odmienne od niego poglądy 
polityczne.

Często słyszymy, że polityk może być albo sku-
teczny, albo uczciwy, a uczciwość, przyzwoitość 
jest balastem, obciążeniem w realizowaniu ce-
lów politycznych. Władysław Bartoszewski był 
zaprzeczeniem tego poglądu. Był skuteczny. Całe 
swoje długie, piękne życie walczył o wolną i nie-
podległą Polskę. Jak pisała prof. Skarga – cytuję – 
„przyświecała mu stale idea niepodległości Polski, 
a jednocześnie przekonanie, że tylko demokra-
tyczny system daje gwarancję wolności sumienia 
i wypowiedzi, że tylko w nim będzie szanowa-
na ludzka godność”. I wiemy, że jego dążenia, tak 
ciężko okupione pobytem w obozie koncentracyj-
nym czy w stalinowskich więzieniach, te dążenia 
zwyciężyły, był skuteczny. Nikt nie może mu za-
rzucić, że w swojej walce, działalności kierował 
się motywami wątpliwymi moralnie, korzyścią 
materialną czy rządzą władzy. Był idealistą i czło-
wiekiem wartości.

Wysoki Senacie, o Bartoszewskim mówio-
no: „profesor, który zabliźnia rany”. Tak, on jest 
symbolem normalizacji, poprawy stosunków 
polsko-niemieckich, polsko-żydowskich, sto-
sunków dobrosąsiedzkich. Dzięki jego mądrości, 
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autorytetowi właśnie, ale może przede wszystkim 
dzięki jego wiarygodności dobre relacje między-
narodowe, dobrosąsiedzkie, pozycja Polski w Unii 
Europejskiej były oparte na wzajemnym zrozu-
mieniu, zaufaniu, a nie na chęci odwetu, zemsty 
czy innych negatywnych emocjach. Myślę, że jego 
ocena obecnej sytuacji w tym zakresie, sytuacji 
i pozycji Polski we współczesnym świecie, relacji 
z naszymi sąsiadami, naszego bezpieczeństwa, 
byłaby dla obecnie rządzących druzgocąca, po-
dobnie zresztą jak ocena stanu naszej praworząd-
ności czy przestrzegania praw człowieka, o które, 
jak wiemy, tak bardzo w swojej działalności pu-
blicznej zabiegał.

Wysoki Senacie! Władysław Bartoszewski był 
i może być dla współczesnych wzorem przyzwo-
itości. Jego słowa, jego wypowiedź, którą zacytuję, 
„Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opła-
ca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto”, 
dedykowałbym wszystkim tym, którzy zajmują 
się działalnością publiczną, to motto powinno być 
wyryte na gmachach publicznych i powinno być 
przez wszystkich traktowane jako taka publiczna 
świętość. Inne słowa, które wypowiedział na rok 
przed śmiercią w wywiadzie dla jednej z najwięk-
szych polskich gazet, dla jednego z największych 
polskich dzienników, to odpowiedź na pytanie 
dziennikarza o  Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 
innego wielkiego polskiego patriotę. Na pytanie 
o opinię o Janie Nowaku-Jeziorańskim profesor 
odpowiedział: „Janek powtarzał, że największym 
zagrożeniem dla Polski są sami Polacy. Bał się pol-
skiej anarchii, która prowadzi do upadku pań-
stwa. Ale też nie posiadał się ze szczęścia, że dożył 
czasów tak dobrych, jakich Polska nie miała jego 
zdaniem od Jana III Sobieskiego.”. Na kolejne py-
tanie, związane z tym, że koniunktura właśnie 
się kończy, że wracają pytania o elementarne bez-
pieczeństwo Polski, o utrzymanie suwerenności, 
Bartoszewski odpowiedział: „Wiecie, czego ja się 
naprawdę boję? Że my, Polacy, znowu to wszyst-
ko schrzanimy”. Dedykuję tę odpowiedź wszyst-
kim, którzy zajmują się działalnością publiczną 
w Polsce, posłom, senatorom, ale przede wszyst-
kim obozowi władzy, rządzącym. Nie schrzańcie 
tego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.

Jako ostatni głos zabierze pan senator Bosacki. 
Później będzie ogłoszona przerwa do godziny 
13.30.

(Głos z sali: 13.30 czy 12.30?)
13.30.
(Głos z sali: O której godzinie…)
Tak, bo ten konkurs kończy się o 13.15.
(Głos z sali: O 13.15 się kończy?)
Kończy się.

Senator 
marcin Bosacki 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W  imieniu grupy senatorów Koalicji 

Obywatelskiej chcę jasno powiedzieć, że popie-
ramy projekt uchwały ustanawiającej rok 2022 
Rokiem Władysława Bartoszewskiego i będziemy 
za nim głosować.

Cieszymy się, że projekt ten zakłada szerokie 
działania edukacyjne na temat znaczenia przy-
zwoitości, w tym konkurs dla młodzieży, bo to 
jest słowo, które nierozerwalnie związane jest 
z Władysławem Bartoszewskim. Przyzwoitość to 
jest też wartość, której dziś potrzeba nam wszyst-
kim w życiu publicznym jak tlenu.

Wszyscy znamy przedstawioną przez senatora 
Bogdana Klicha wspaniałą sylwetkę Władysława 
Bartoszewskiego i jego trudną drogę życiową, 
jego patriotyzm, wiemy o czasie, kiedy był więź-
niem Auschwitz, oficerem AK, żołnierzem po-
wstania warszawskiego, i  o  czasie, kiedy był 
ministrem spraw zagranicznych i doradcą pre-
mierów, wielkim orędownikiem, ale też real-
nym twórcą pojednania polsko-niemieckiego czy 
polsko-żydowskiego.

Był też, co niewielu wie, człowiekiem obda-
rzonym fenomenalną pamięcią i wielkim poczu-
ciem humoru oraz dystansem, także do samego 
siebie. Kiedyś w MSZ jeden z jego podwładnych, 
blisko z nim współpracujący, trzymał, być może 
nieprzypadkowo, jedną z jego książek na swoim 
biurku. I ten dyplomata przekonał się o tej feno-
menalnej pamięci ministra Bartoszewskiego, bo 
któregoś razu Bartoszewski, przechodząc przez 
ten pokój, rzucił okiem na jego biurko i powie-
dział: wydaje mi się, że od roku jest pan w tej 
książce na tej samej stronie.

Szanowni Państwo, dzisiaj, kiedy tysiące lu-
dzi traktowanych jest instrumentalnie przez nie-
obliczalnych dyktatorów, kiedy życie człowieka 
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staje się zakładnikiem politycznej kalkulacji 
nieodpowiedzialnych satrapów, którzy dla wła-
dzy potrafią poświęcić nawet człowieczeństwo, 
postać Władysława Bartoszewskiego powinna 
być latarnią szlachetności rozświetlającą mrok 
współczesnych wyzwań, zwłaszcza wyzwań poli-
tycznych. Dzisiaj, gdy niepewność jutra związana 
z rosnącą niestabilnością sytuacji międzynarodo-
wej staje się ciężarem przygniatającym tak wielu 
z nas, nie tylko w Polsce, przykład Władysława 
Bartoszewskiego, jego pogoda ducha, niezłom-
ność, wiara w ludzi i wiara we wspólny wysi-
łek zmierzający do dobrych dla wspólnoty celów, 
wspólnoty Polaków, wspólnoty Europejczyków, 
wspólnoty ludzkiej, powinny dodać skrzydeł nam 
wszystkim. Powinno to być dla nas zobowiązanie, 
by jutro było lepsze.

Jak powiedział kiedyś o  nim arcybiskup 
Stanisław Budzik: Władysław Bartoszewski 
z gruzów swoich doświadczeń wyniósł to, co naj-
cenniejsze – miłość.

Popieramy omawiany tu wniosek – podobnie 
jak popieramy wniosek kolejny, dotyczący kolej-
nej uchwały, o ustanowieniu roku 2022 Rokiem 
Bronisława Geremka – także dlatego, że w spo-
sób symboliczny te uchwały doceniają wielką 
trójkę wskrzesicieli polskiej mocnej obecności 
na arenie międzynarodowej w latach dziewięć-
dziesiątych, czyli ministrów Skubiszewskiego, 
Bartoszewskiego i Geremka. To byli giganci, pod 
których kierownictwem Polska odzyskała nieza-
wisłość, a potem miejsce w strukturach Zachodu. 
Oczywiście, nie robili tego sami. Robili to z pre-
mierami, z prezydentami, z wiceministrami, tak-
że z takimi ministrami jak Olechowski czy Rosati. 
Ale trzeba jasno powiedzieć, że to ta wielka trójka 
ministrów spowodowała najpierw całkowite od-
wrócenie sojuszy Polski, z podległości Związkowi 
Sowieckiemu do silnego uczestnictwa w struktu-
rach Zachodu, a potem wejście do struktur NATO 
i Unii Europejskiej.

Dziś, gdy podziały rozdzielają narody, kraje, 
a nawet rodziny, praca Bartoszewskiego na rzecz 
pojednania, wybaczania i budowania wspólnoty 
powinna stać się naszą ścieżką. Dlatego ja z bar-
dzo wielkim niepokojem słuchałem kilku pytań 
panów senatorów z prawej strony, bo jeśli cho-
dzi o postaci wielkie, to powinniśmy się sku-
piać na tym, co one wniosły do naszej wspólnej 
historii. Nikt nie wypomina… Oczywiście kie-
dy oni żyli, to robiono to, ale gdy rozmawiamy 
o roli w historii Polski wielkich postaci, to nikt nie 

wypomina ciężkich słów, a nawet wulgaryzmów, 
jakie w ramach dyskursu publicznego wypowia-
dali Piłsudski, Dmowski czy nawet Korfanty, 
uważany rzekomo za najbardziej umiarkowane-
go z nich. Przypominam, że z powodu jego nie-
kiedy bardzo ostrych słów wobec przeciwników 
politycznych Kościół śląski w pewnym momen-
cie odmówił mu udzielenia ślubu. Nikt tego nie 
robi, nikt nie wypomina słów tragicznie zmar-
łemu prezydentowi, również ciężkich, wypo-
wiedzianych publicznie wobec wyborców. Tu już 
chodzi o ostatnie lata. Nie róbmy tego. Doceńmy 
wkład wielkich postaci, jakimi bez wątpienia są 
Władysław Bartoszewski i Bronisław Geremek, 
dla dobra naszej wspólnoty, polskiej wspólnoty.

Postać Władysława Bartoszewskiego powin-
na być dla nas wszystkich, szczególnie zaś dla 
ludzi młodych, wzorem i przykładem. Ufam, 
że kandydatura ta – mimo tych kilku głosów, 
w mojej ocenie niepotrzebnych – uzyska wspar-
cie wszystkich sił parlamentarnych O to bar-
dzo proszę. Wierzę, że polityka nie zasłoni nam 
człowieczeństwa, wkładu w dobro wspólne tych 
wielkich postaci, a przyszły rok stanie pod zna-
kiem przyzwoitości.

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
W tym momencie ogłaszam przerwę do go-

dziny 13.30.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 07  
do godziny 13 minut 36)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Przepraszam bardzo za opóźnienie. Ten wzru-
szający konkurs zajął trochę czasu.

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu 

pierwszego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem 
Władysława Bartoszewskiego.

Przed przerwą rozpoczęliśmy dyskusję.
W tej chwili proszę o zabranie głosu pana se-

natora… a, panią senator Ewę Matecką.
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(Głos z sali: Przepraszam, nie wyświetliło 
się…)

No bo jeszcze… O, już się wyświetliło, dobrze. 
I zegar się wyświetlił.

Senator 
ewa maTeck a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Uhonorowanie postaci Władysława Bar to-

szewskiego nabiera w obecnym momencie histo-
rycznym szczególnej, symbolicznej rangi. Mowa 
bowiem o człowieku, który w każdym obszarze 
swej działalności pracował na rzecz dialogu i po-
jednania. Działania te okazywały się tym bardziej 
doniosłe, im trudniejsza była materia porozu-
mienia. Ranga polskiej dyplomacji mierzona jest 
bowiem formatem osobowości, które tworzą tę 
dyplomację. Dzisiejszy brak profesjonalizmu, oso-
bistego autorytetu i wyrazistości korpusu dyplo-
matycznego doprowadził, jak wiemy, w krótkim 
czasie do niemal całkowitej marginalizacji Polski 
na arenie międzynarodowej.

W osobie Władysława Bartoszewskiego łą-
czyły się wszystkie te cechy, które wyróżniają 
nowoczesnego dyplomatę: wiedza, doświadcze-
nie, charyzma oraz wyjątkowa empatia, któ-
ra stanowi najtrwalszy fundament twórczego 
kontaktu z  drugim człowiekiem. Niezliczone 
odznaczenia i nagrody, jakie w ciągu swej długo-
letniej misji otrzymał Władysław Bartoszewski, 
są zaledwie podkreśleniem jego wymiernych 
sukcesów, które zostały zbudowane na tym, co 
niemierzalne i  niewyrażalne, a  co w  ogrom-
nym uproszczeniu zwykło się nazywać wybit-
ną osobowością. Najlepszym uczczeniem Roku 
Władysława Bartoszewskiego byłoby więc przy-
wrócenie Polsce tego miejsca wśród krajów euro-
pejskich, które zajmowała dzięki jego osobistym 
przymiotom i pełnej głębokiego zaangażowania 
służbie na rzecz polskiej dyplomacji.

Powinien być to również rok dialogu i porozu-
mienia, rok troski o człowieka i jego prawa, rok 
przywrócenia i utrwalenia praworządności, rok, 
w którym rządzący powrócą do respektowania 
elementarnych zasad etycznych w relacji z oby-
watelami. Niech ten honorowy patronat będzie 
symbolem, z którego wyniknie realna przemia-
na życia społeczno-politycznego w naszym kraju. 
To zadanie nie tylko dla nas, polityków, ale także 
dla każdego – dla każdego, kto poszukuje w życiu 

publicznym trwałych wspólnotowych wartości, 
dla każdego, kto wierzy, że ciągle jeszcze warto 
być przyzwoitym. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator. Pani wystąpie-
nie pokazuje, że gdy używa się precyzyjnego języ-
ka, można się zmieścić w zdecydowanie krótszym 
czasie niż 10 minut, a powiedzieć wszystko, co 
istotne. Dziękuję bardzo.

Głos zabierze pan senator Zdrojewski.

Senator 
BoGdan zdroJewski 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Mam dzisiaj takie wrażenie, przekonanie, że 

nikt nie stanie na tej mównicy i nie zacznie od 
słów: wszystko zostało już powiedziane. Dzieje się 
tak pewnie dlatego, że nie da się na jednej sesji, 
nawet na dużej konferencji wymienić wszystkich 
osiągnięć, wszystkich zasług, wszystkich aktyw-
ności Władysława Bartoszewskiego. Wydaje mi 
się, że ta postać była na tyle wyjątkowa, że ogar-
nięcie jej jakąkolwiek debatą przekracza moż-
liwości każdej instytucji, i za to należy jej się 
wyjątkowe uznanie i nadzwyczajny honor.

Ja nie będę mówić o tych wszystkich aktyw-
nościach, a raczej o swoich doświadczeniach, bo 
tak się złożyło, że przez 25 lat moje aktywności 
zawodowe zawsze krzyżowały się z aktywnościa-
mi Władysława Bartoszewskiego. Tak było wtedy, 
kiedy był ambasadorem w Wiedniu, tak było wte-
dy, kiedy został kuratorem Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocławiu, tak było także 
tu, w Senacie w 1997 r., kiedy nie tylko zasiada-
liśmy razem w tej sali, ale byliśmy w jednym 
klubie. Pamiętam też te aktywności, na które 
powinniśmy zwrócić uwagę, a które są związa-
ne z obozem Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 
Przypomnę, że Władysław Bartoszewski był ini-
cjatorem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. 
W 2 różnych formach uczestniczył w jej pracach 
przez 20 lat, do 2015 r. Był także twórcą pomy-
słu, projektu żelaznego funduszu dla tej instytucji 
ministerialnej.

To, co dla mnie było bardzo istotne, to spo-
tkania bezpośrednie, takie kontakty, które 
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pokazywały skalę rozmaitych doświadczeń i bycia 
świadkiem historii w najróżniejszych obszarach. 
Pamiętam, jak kiedyś wychodziliśmy z Urzędu 
Rady Ministrów, a  Władysław Bartoszewski 
stanął na wprost Belwederu i powiedział na-
gle, że tu ostatni raz widział Józefa Piłsudskiego. 
Był z mamą, która prosiła, by, krótko mówiąc, 
zdjął nakrycie głowy i się marszałkowi ukłonił. 
Pamiętam też takie momenty, w których naj-
istotniejsze były podstawowe wrażliwości i do-
świadczenia, które mieściły się potem w tych 
rozmaitych stwierdzeniach, prostych, lecz jak 
niezwykle trafne gwoździe prawdy, pokazują-
cych nie tylko mądrość, nie tylko doświadczenie, 
ale też różnorodność funkcji, przeżyć i kontak-
tów z ludźmi.

Dziś wspominam Władysława Bartoszew-
skiego jako honorowego obywatela Wrocławia. 
Chciałbym mu podziękować za wszystkie ak-
tywności w tej materii. Pamiętam jego darowizny 
na rzecz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
podobnie jak Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który 
uczynił je ciut wcześniej. Dziś warto zaapelować 
o integralność tych zbiorów do dyrektora Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich Adolfa Juzwenki. 
Pamiętam także współpracę z czasów, kiedy by-
łem ministrem kultury i kiedy zawsze mogłem li-
czyć nie tylko na doradztwo, na aktywność, ale też 
na niezwykłą skuteczność w kontaktach między-
narodowych bez względu na to, czy dotyczyło to 
tych dramatycznych, historycznych doświadczeń 
Władysława Bartoszewskiego, czy np. Fryderyka 
Chopina.

Chcę także podkreślić, że gdy zostałem sze-
fem klubu Platformy Obywatelskiej w Sejmie, 
Władysław Bartoszewski był pierwszym nad-
zwyczajnym gościem. To wtedy padło kilka 
z tych słynnych cytatów, którymi się posługuje 
opinia publiczna, wskazując właśnie mądrość 
Władysława Bartoszewskiego. Pamiętam tak-
że te ważne jego aktywności wtedy, kiedy 
przewodniczył Polskiemu Instytutowi Spraw 
Międzynarodowych. Mówić, że Bartoszewski to 
jeden z najistotniejszych, najważniejszych, naj-
bardziej cenionych dyplomatów, to, generalnie 
rzecz biorąc, nic nie powiedzieć, bo doskonale 
wiemy, jaka była siła każdego słowa Władysława 
Bartoszewskiego w Niemczech, w Izraelu, we 
Francji czy w Stanach Zjednoczonych.

Dziś chciałbym przytoczyć kilka cyta-
tów, by pokazać skalę mądrości Władysława 
Bartoszewskiego, cytatów, które są dowodem 

rozmaitości jego doświadczeń, a także empatii, 
wrażliwości, odpowiedzialności za Polskę i odpo-
wiedzialności za służbę Polsce.

W  pewnym momencie powiedział, że „je-
śli wszystko nas dzieli, to dialog nie ma sensu”. 
Powiedział to w kontekście, w którym dbał o to, 
aby nie tylko szukać różnic, ale także spróbować 
znaleźć to, co nas nie różni. Mówił: „kocham mo-
ich rodaków, choć doprowadzają mnie do chole-
ry”. Jak wiele innych osób posługiwało się taką 
definicją z  kilkoma dodatkowymi zdaniami? 
Władysław Bartoszewski miał nadzwyczajną 
umiejętność wyrażania swoich myśli w sposób 
niezwykle skrótowy. „Jeżeli będziemy tylko krzy-
czeć o Polsce, to może wychylić się Pan Bóg z pło-
nącego krzaka i zapytać, jaka ma być ta Polska”. 
Proszę zwrócić uwagę na aktualność tego typu 
zdań w rozmaitych sytuacjach, nawet po 1989 r.

Mówił także o sobie, czasem bardzo żartobli-
wie. Mówił, że do lat sześćdziesiątych przeważ-
nie był zatrzymywany lub siedział, a jak skończył 
sześćdziesiątkę to przeważnie odbierał rozma-
ite honory. Był bardzo przywiązany do prawdy. 
Był już tu cytowany… Ja zacytuję inną jego wy-
powiedź: „Jeśli polityka ma polegać na wielkim 
kłamstwie, to ja będę mówił, że do Oświęcimia 
wpakowali mnie Francuzi”.

Zabiegał o szacunek, o szacunek dla ludzi. 
Mówił: kto gardzi ludźmi, obojętnie z jakich 
powodów, wyznaniowych, rasowych, z powo-
du ksenofobii wobec kogokolwiek, ten przede 
wszystkim gardzi sobą. Według Władysława 
Bartoszewskiego „największym problemem 
Polski jest zły stosunek do samego siebie, po-
dejrzliwość, kłótliwość, swarliwość, nienawiść, 
kompleksy, brak pewności siebie i negatywny 
stosunek do historii”. Kiedyś go o to pytałem. 
Mówił o wybiórczości i instrumentalnym trak-
towaniu historii. „Patriotyzm polski – powta-
rzał – nie polega na mówieniu, lecz na służbie”, 
służbie ojczyźnie. „Napisałem sporo rzeczy – 
mówił Bartoszewski – lepszych i gorszych, ale 
źródłem prawdziwej satysfakcji jest dla mnie 
to, że nie muszę się niczego, co napisałem, 
wstydzić”.

Mam ogromny szacunek do Władysława 
Bartoszewskiego nie tylko za jego czyny i słowa, 
ale także za jego charakter. Był nadzwyczajną 
postacią, był wzorem służby ojczyźnie. Dlatego 
bardzo cieszę się z tego, że możemy dziś o nim 
mówić, wspominać go i dedykować mu kolejny 
rok. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pan senator Krzysztof 

Kwiatkowski.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Pa n ie Ma rsza ł k u! Pa n ie i   Pa now ie 
Senatorowie!

Ja także, tak jak kilka osób na tej sali, mia-
łem okazję współpracować z prof. Bartoszewskim 
w ramach pracy w administracji rządowej, ale nie 
o tym chcę opowiadać. O zasługach dla ojczyzny 
w czasach najtrudniejszych, w trakcie II woj-
ny światowej, w dramatycznych czasach stali-
nowskich, w ponurej rzeczywistości PRL i o jego 
ogromnej pracy na rzecz wolnej Polski były już 
tutaj piękne relacje i piękne świadectwa. Możemy 
także o tym przeczytać.

Chciałbym o  panu profesorze powiedzieć 
troszkę jak o człowieku, chciałbym powiedzieć 
o jego filozofii życiowej, która wyrażała się w jego 
słynnym powiedzeniu „życie zawsze widziałem 
jako szklankę do połowy pełną”. Nie ukrywam, 
że mnie również ta filozofia życiowa jest najbliż-
sza. I chciałbym w sposób, powiedzmy, niepo-
mnikowy powiedzieć parę zdań o tej pomnikowej 
postaci.

Nigdy nie zapomnę – to był rok 2013 – gdy 
wspólnie z prof. Bartoszewskim wracaliśmy z po-
grzebu Tadeusza Mazowieckiego, który odbył się 
w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. 
Rozmawialiśmy, ja się na chwilę zamyśliłem, 
zostałem parę kroków za profesorem, na co on, 
mając już wówczas ponad 90 lat, odwrócił się do 
mnie i powiedział: idzie pan jak stary dziad. To 
był prawdziwy Władysław Bartoszewski: z dy-
stansem do siebie, do ludzi, do wydarzeń. Za to 
go wszyscy nie tylko ceniliśmy, ale po prostu lu-
biliśmy i szanowaliśmy jako człowieka: za ten dy-
stans, za tę życzliwość wobec innych ludzi.

Oczywiście gdy była taka potrzeba, on mówił 
precyzyjnie o rzeczach najważniejszych i naj-
bardziej istotnych. Dla mnie, jeżeli przypominać 
sobie jego słowa, może jedną z najważniejszych 
jego wypowiedzi jest ta, w której powiedział, że 
największym problemem Polski jest zły stosunek 
wobec samych siebie, podejrzliwość, kłótliwość, 

swarliwość, nienawiść czy kompleksy i  pra-
gnienie, aby jeden drugiego mógł dobrze doje-
chać. Tak, często problemem jest nasza swarliwa 
natura.

Mam nadzieję, że ta swarliwość nie będzie 
miała miejsca dzisiaj w tej sali, kiedy oddajemy 
cześć, szacunek i honor tak wyjątkowo ważnej po-
staci. I może także po to, żeby tę swarliwość obni-
żyć, żeby uświadomić nam wszystkim, że właśnie 
czas i perspektywa dają dystans w przypadku 
oceny każdej osoby, zacytuję, w sposób szczegól-
ny kierując to do prawej strony sali, fragmenty 
listu Jarosława Kaczyńskiego skierowanego do 
Władysława Bartoszewskiego w jego osiemdzie-
siąte piąte urodziny: „Pragnę przekazać Panu 
wyrazy mojego głębokiego szacunku i uznania 
dla Pańskiej działalności, która dla Polaków jest 
przykładem autentycznego patriotyzmu, praw-
dziwej odwagi i żywej postawy chrześcijańskiej”. 
Dalej Jarosław Kaczyński pisze: „Pana doświad-
czenia składają się na los człowieka, który był 
udziałem najlepszych obywateli naszego narodu. 
Tych, którzy nigdy nie się godzili ze złem, prze-
mocą i niesprawiedliwością i którzy potrafili dać 
świadectwo prawdy, godności i człowieczeństwa 
w nieludzkich czasach”. I dalej: „Postać Pana 
Profesora stała się żywym symbolem ciągłości 
walki o niepodległość naszej ojczyzny”.

Warto o tych słowach pamiętać, kiedy tego 
wyjątkowego symbolu nie ma już, niestety, ra-
zem z nami. Mówimy teraz o osobie, która ode-
szła. Dziś symbolem będzie to, czy Senat potrafi 
ponad emocjami politycznymi oddać wielkiemu 
patriocie z powodu tego, co zrobił dla naszej ojczy-
zny, szacunek, szacunek dla śp. prof. Władysława 
Bartoszewskiego. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pan senator Ujazdowski.

Senator 
k azimierz michał UJazdowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W istocie powiedziano już bardzo wiele. Ja 

chciałbym do tego dodać przede wszystkim te ar-
gumenty, które przemawiają za tym, iż to ludzie 
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o poglądach centrowych czy centrowo-chrześci-
jańskich powinni w sposób szczególny wyrazić 
szacunek dla dzieła życia prof. Bartoszewskiego.

Prof. Bartoszewski był po prostu obywatelem, 
kustoszem polskiej pamięci narodowej. Na dłu-
go przed tym, zanim w Polsce pojawiła się swo-
boda wypowiedzi intelektualnych, prowadził na 
własny rachunek, własnym wysiłkiem prace do-
kumentujące losy Polski, losy Warszawy w cza-
sie okupacji niemieckiej, losy Polaków ratujących 
Żydów. Był jednym z tych, którzy jako pierwsi 
podjęli się tego dzieła, tego wysiłku. Sam z wy-
piekami na twarzy czytałem jego książkę zatytu-
łowaną „1859 dni Warszawy”, jeden z pierwszych 
zapisów cierpienia i dyskryminacji, ludobójstwa 
przeprowadzonego przez Niemcy w stolicy Polski.

Był też – trzeba o tym pamiętać – opieku-
nem bardzo wielu dzieł kultury, kimś przejętym 
sprawami Zamku Królewskiego, a także opie-
kunem nowoczesnych instytucji zajmujących 
się polskim dziedzictwem historycznym. Od po-
czątku był kimś takim dla Muzeum Powstania 
Warszawskiego, wtedy kiedy powstawało. 
Kierował radą programową Muzeum Historii 
Polski zarówno wtedy, kiedy ja powołałem tę in-
stytucję jako minister kultury, jak i wtedy, kiedy 
współpracował z panem ministrem Zdrojewskim. 
Był darczyńcą zakładu Ossolińskich – tam znaj-
duje się istotna część zbiorów dokumentujących 
jego aktywność życiową i jego pasję historyczną. 
I podtrzymuję to, o czym mówił pan minister 
Zdrojewski, że powinniśmy w sposób szczegól-
ny zwrócić uwagę na integralność tych zbiorów.

Kwestia druga – był chrześcijańskim de-
mokratą. I  to stawiam pod rozwagę kolegom 
z Prawa i Sprawiedliwości. Nie był człowiekiem 
lewicy. Szanował lewicę, ale nie był człowiekiem 
lewicy.

I  był patriotą niezwykle konsekwentnym, 
mającym niezwykle dobre relacje z partnerami 
niemieckimi, szczególnie z kanclerzem Kohlem. 
W momencie, kiedy na początku tego wieku po-
jawiła się w Niemczech silna tendencja do zafał-
szowywania historii – cała koncepcja Centrum 
przeciwko Wypędzeniom w wersji promowanej 
przez Erikę Steinbach to było bardzo potężne za-
grożenie dla obrazu historii w Europie – prof. 
Bartoszewski w sposób niezwykle twardy i aser-
tywny się temu przeciwstawił. Pamiętam jego 
teksty, które bardzo silnie oponowały przeciw-
ko fałszerstwom w historii, przeciwko zafałszo-
waniu kwestii odpowiedzialności za II wojnę 

światową. Był patriotą o nastawieniu europej-
skim, ale gotowym do odpierania kłamstwa.

I poddaję to pod rozwagę koleżankom i kole-
gom ze Zjednoczonej Prawicy, żeby, decydując 
w głosowaniu nad tą uchwałą, również te argu-
menty wzięli pod uwagę. Ogród polskich dokonań 
jest wielki, ale prof. Bartoszewski – jego postać, 
jego dorobek – zasługuje na to, byśmy wyrazili 
jednoznacznie szacunek dla tej postaci. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Czerwiński.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Goście!

Ja nie zna łem osobiście pana prof. 
Bartoszewskiego, znałem go tylko z opowieści 
medialnych. Ale być może dlatego mój osąd będzie 
nieco chłodniejszy, bo bardziej oddalony, z więk-
szej perspektywy.

Otóż ta uchwała nie mówi wszystkiego, nie 
mówi całej prawdy. A jeśli nie mówi wszystkie-
go, to jest pytanie, czy można ją nazwać w peł-
ni prawdziwą. Ja uważam, że kategoria prawdy 
w Senacie powinna być wyniesiona ponad inne. 
Bez względu na poprawność polityczną, ewentu-
alne zobowiązania polityczne czy wręcz nawet to-
warzyskie powinniśmy przede wszystkim mówić 
prawdę.

Co do życiorysu, powiedziałbym, historycz-
nego pana profesora, to nie mam oczywiście żad-
nych zastrzeżeń. Zachował się, tak jak trzeba, 
przed 1989 r., czyli przed przełomem. Ale potem 
pan profesor zaangażował się w działalność poli-
tyczną, a działalność polityczna brudzi. Po prostu 
brudzi. Bez względu na to, jak…

(Senator Magdalena Kochan: Kogo?)
…czysty człowiek próbuje się przed tym bru-

dem ustrzec. Zaangażowanie się po jednej stronie 
dyskursu politycznego i bardzo silna reprezen-
tacja powodują, że potem są dostępne publicznie 
takie cytaty jak te przedstawione tutaj przez ko-
legę, które… Pytanie jest, na ile one umacniają 
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autorytet. Ja uważam, że nie. Ale nie same cy-
taty są tutaj najważniejsze, bo jeśli człowiek jest 
wyrazistą osobowością i jest konsekwentny, to te 
cytaty tylko czasami ubarwiają obraz. Chociaż 
dla mnie to jest za dużo – np. określanie ludzi 
z mojej, nazwałbym to, strony, ze strony Prawa 
i Sprawiedliwości, podczas konwencji w 2007 r., 
na której pan profesor przyjął tytuł przewod-
niczącego komitetu honorowego, w taki sposób: 
frustraci, dewianci, psychiczni, którzy swoje 
problemy psychiczne odreagowują na narodzie. 
Tak się nie powinno mówić o przeciwnikach. No, 
może nawet nie przeciwnikach, bo to jest źle po-
wiedziane, ale o tych, którzy przedstawiają inne 
poglądy na ojczyznę, na przyszłość tej ojczyzny, 
bo w ten sposób kogoś stygmatyzujemy. I potem… 
To nie pan profesor jest za to odpowiedzialny, ale 
rzeczywiście jest tak, że kopanie takich rowów 
powoduje, że one są obecnie bardzo trudne do za-
sypania. Chodzi o wypowiadanie się w ten sposób 
na temat przeciwnika politycznego. Ale, jak mó-
wię, można by spuścić na to zasłonę milczenia, 
chociaż na pewno nie pomaga to w utrzymaniu 
autorytetu.

Chciałbym przejść do paru innych kwestii, 
które według mnie, niezależnie od tego, jak zo-
stały wypowiedziane, spowodowały pewną zmia-
nę praktyki i teorii politycznej w Polsce, a także 
do tego, jak to zostało potem przedstawione i, na-
zwałbym to, skonsumowane.

Pierwsza sprawa dotyczy słynnego powiedze-
nia czy też porównania Polski do panny na wyda-
niu, która nie jest piękna i posażna, więc powinna 
być choć sympatyczna, a nie nabzdyczona. No nie-
stety, to się wpisuje w tzw. pedagogikę wstydu. 
Ja nie wiem, dlaczego mielibyśmy się wstydzić 
Polski. Polska jest bardzo pięknym krajem – wy-
starczy tylko oderwać wzrok od Pałacu Kultury 
i może wyjechać poza Warszawę. Polska jest bo-
gatym krajem. Nie chodzi tutaj o kwestie zwią-
zane z bogactwami naturalnymi, chociaż także, 
ale przede wszystkim jest bogata swoimi ludźmi. 
Polska jest bogata historycznie. Ma bardzo boga-
tą historię, której nie można się wstydzić i której 
częścią jest właśnie prof. Bartoszewski – mówię 
o czasie przed 1989 r. Mało tego, ta historia i wy-
pływające z niej konsekwencje sytuują obecnie 
Polskę w zupełnie innym miejscu Europy czy 
też Unii Europejskiej, w pewnej, nazwałbym to, 
forpoczcie cywilizacyjnej. Zachowanie pewnego 
trzonu ideologicznego, ale w dobrym tego słowa 
znaczeniu – mówmy wprost: Dekalogu – to także 

jest zasługa Polski. I to, co my przeżywamy obec-
nie, atak ze strony środowisk lewackich na Polskę, 
na nas, jest tego skutkiem. To znaczy, że my je-
steśmy tacy, jacy powinniśmy być. Chciałbym 
wiedzieć, jak pan profesor zachowałby się w tym 
aspekcie właśnie teraz, w czasie tak dużego ataku 
na Polskę. Jak powiedziałem, nie mamy się czego 
wstydzić – ani historii, ani narodu. Proszę za-
uważyć, jak dobrze dajemy sobie radę w konku-
rencji gospodarczej. Przecież to, co się obserwuje 
ostatnio, tj. próby pozbawienia nas środków, któ-
re nam się należą, to jest czyste pokłosie tego, że 
zaczynamy wyprzedzać w rozwoju państwa za-
chodniej Europy.

(Senator Danuta Jazłowiecka: …Pretensje do 
rządu.)

I jest drugi aspekt tej sprawy, a mianowicie 
to, czego tu, w tej uchwale, nie ma. Ta sprawa, 
nazwałbym to, przyschła na chwilę, ale ona bę-
dzie co jakiś czas podnoszona, i to nie przez nas. 
Chodzi tutaj o udział pana profesora w konferencji 
terezińskiej. Jako sekretarz stanu niestety uwia-
rygadniał on te twierdzenia, które w czasie tej 
konferencji były podnoszone. Przypominam, że to 
był rok 2009, konkretnie czerwiec. Państwa dys-
kutowały na temat tzw. mienia bezspadkowego, 
przede wszystkim żydowskiego, które pozostało 
po II wojnie światowej. Pokłosie tych nieformal-
nych zobowiązań… Bo to nie ma nic wspólnego 
z prawem, to nie są trwałe umowy międzynaro-
dowe. Ale pokłosie tych żądań, tego braku prze-
ciwstawienia się im ze strony Polski, która jest 
najbardziej na te żądania narażona, obserwujemy 
do chwili obecnej. My wszyscy to przeżywaliśmy. 
Pytanie: czy ta uchwała jest więc w pełni praw-
dziwa? Według mnie nie.

Ale jest jeszcze jedno zasadnicze pytanie: to 
po co ją nam w takim kształcie przedstawiono? 
Proszę państwa, ja chcę zwrócić uwagę… Będę 
o tym mówił osobno przy następnej uchwale, 
która jest bardzo podobna, choć postacie są róż-
ne. Tu muszę wyraźnie powiedzieć, że chodzi 
o pana prof. Geremka. Proszę zobaczyć: tak wy-
gląda zestaw działań, które są planowane z oka-
zji ogłoszenia roku 2022 Rokiem Władysława 
Bartoszewskiego, a tak wygląda zestaw działań 
załączony do projektu podobnej uchwały, którą 
też będziemy podejmować, uchwały w sprawie 
ustalenia roku 2022 Rokiem Botaniki. Tu są 3 bite 
strony działań. Pytanie: skąd ta różnica? Bo to na-
rodziło się poza parlamentem. To jest to, co ma się 
dziać w Polsce bez względu na to, czy my ten rok 
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ogłosimy, czy też nie. Senat to tylko potwierdza, 
daje swój patronat honorowy. A tu inicjatywa wy-
szła z parlamentu, dokładnie z jednego klubu. I te 
działania są takie: wystawa w Senacie, konkurs 
dla uczniów szkół ponadpodstawowych, konfe-
rencja popularnonaukowa w Senacie. To jest upo-
karzające, to mówi o intencjach tych, którzy taką 
uchwałę nam próbują przedstawić. Nawiasem 
mówiąc, w przypadku tej drugiej uchwały bę-
dzie tak samo.

Proszę państwa, nie powinniśmy…
(Marszałek Tomasz Grodzki: 10 minut.)
…wykorzystywać instytucji uchwały senackiej 

do czysto politycznych rozgrywek.
Już kończę Panie Marszałku.
A niestety to właśnie obserwujemy w przy-

padku tych 2 uchwał – tej, o której teraz mówimy, 
i tej następnej. Takie uchwały nie powinny być 
podejmowane przy tak niewielkiej, nazwałbym 
to, odległości czasowej od życia i działalności da-
nej osoby. W momencie podjęcia tej uchwały nara-
zimy rodzinę – nie tylko rodzinę, ale w ogóle tych, 
którzy znali prof. Bartoszewskiego – na wysłuchi-
wanie dyskusji, które nie powinny być prowadzo-
ne. Czym innym jest dyskutowanie o zdarzeniu 
mającym miejsce 400 lat temu czy nawet 100 lat 
temu, a czym innym o człowieku, którego wszy-
scy pamiętamy – jedni z oglądu bezpośredniego, 
inni z mediów.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze, 
nie chcę wyłączać panu mikrofonu.)

Tak jest. Dziękuję, Panie Marszałku, za 
cierpliwość.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Poproszę panią marszałek o zmianę. Dyskusja 

już się kończyła, ale widzę, że rozgorzała na nowo.
Tu był y przy taczane cy taty z  prof. 

Bartoszewskiego. Nie odmówię sobie komentarza, 
który wygłosił inny wielki bohater Polski, mar-
szałek Piłsudski: „Wam kury szczać prowadzać, 
a nie politykę robić”.

(Głosy z sali: Wstyd, wstyd…)
To dotyczy klasy politycznej. (Oklaski)
(Senator Jerzy Fedorowicz: To jest akurat 

prawda…)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Proszę o  zabranie głosu pana senatora 
Zdrojewskiego.

Proszę bardzo.

Senator 
BoGdan zdroJewski 

Dziękuję bardzo.
Zgłosiłem się po raz drugi do wystąpienia, aby 

– krótko mówiąc – zaprotestować. Przylepienie 
do Władysława Bartoszewskiego pojęcia peda-
gogiki wstydu powoduje, że jest mi wstyd. Chcę 
podkreślić wyraźnie, że tak bogaty życiorys, tak 
zróżnicowane doświadczenia, tak wiele aktyw-
ności może spowodować, że w jakiejś wypowiedzi 
ktoś się pod tym nie podpisze. To jest możliwe. Ale 
żeby, szukając tej jednej czy drugiej niezgody, czy 
pojedynczej aktywności, z tego wyciągnąć próbę 
zakwestionowania sensu oddania honoru takiej 
postaci, tego nie widzę, nie akceptuję. Uważam, 
że wobec tej służby i tych doświadczeń jest to po 
prostu haniebne.

Druga rzecz dla mnie bardzo istotna, ważna. 
Otóż, nie zgadzając się na jakąś wypowiedź, jakąś 
diagnozę sytuacji, trzeba o jednej rzeczy pamiętać 
– o tym, że za każdą wypowiedzią Władysława 
Bartoszewskiego szła przede wszystkim odpo-
wiedzialność za losy ojczyzny, za każdą wypo-
wiedzią kryła się jego empatia i troska. I pojęcie 
troski chcę szczególnie podkreślić. Ja wielokrotnie 
rozmawiałem z Władysławem Bartoszewskim, 
wymieniałem z nim opinie, wymienialiśmy się 
opiniami dotyczącymi różnych kwestii, czasami 
były mi w 100% bliskie, czasami nieco mniej oczy-
wiste. Ale chcę podkreślić jedną rzecz, otóż, nigdy 
bym sobie nie pozwolił na zakwestionowanie ja-
kiejkolwiek opinii w tych kluczowych sprawach 
ze względu na skalę doświadczeń, charakter i po-
twierdzenie, że jego działalność, jego aktywność, 
jego każdy dzień służył ojczyźnie. Dla mnie to było 
kluczowe.

I ostatnia rzecz. Władysław Bartoszewski pod-
kreślał, że patriotyzm to służba, ale też wielokrot-
nie wskazywał na konieczność podejmowania 
takich decyzji, które mają charakter kompromiso-
wy. Pamiętam, jak go zapytałem o najważniejszą 
rzecz w życiu, najważniejsze dokonanie czy naj-
ważniejsze powroty do przeszłości. Powiedział, 
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że to są pytania o różne sprawy. Gdy wraca, to 
najczęściej do II wojny światowej, do najbardziej 
dramatycznych sytuacji, bo tam otrzymał naj-
większą, najtrudniejszą lekcję, ale gdy pyta się 
go o satysfakcję, to mówi, że jego najważniejszą 
satysfakcją było to, że od rozmaitych wrogów 
odebrał rozmaite honory: Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata, najwyższe odznaczenia nie-
mieckie, Legia Honorowa, Order Orła Białego. 
W rozmaitych konfliktach uczestnicy wiedzieli 
o jednej rzeczy, o tym, że Władysław Bartoszewski 
to ktoś, że Władysław Bartoszewski to postać 
nadzwyczajna.

I dlatego Senat dziś jednomyślnie powinien 
oddać mu honor. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Klicha.

Senator 
BoGdan kLich 

Pani Marszałek, mnie się wydawało, że już 
wszystko wcześniej powiedziałem, ale po wypo-
wiedzi pana senatora Czerwińskiego chciałbym 
się odnieść do czterech jej wątków.

Panie Senatorze, jesteśmy z kompletnie róż-
nych światów politycznych i  z  różnych szkół 
polityki, bo pan uważa, że polityka brudzi, a ja 
uważam, że polityka jest najwyższą formą ak-
tywności człowieka. I Władysław Bartoszewski 
też uważał – w ślad za wieloma myślicielami, 
Hannah Arendt i innymi – że polityka nie musi 
brudzić, że polityka, jeżeli jest oparta na trwałym 
fundamencie, jest wierna ideałom, to warto jej się 
poświęcić. Pan jest z innej szkoły i może pan oczy-
wiście w perspektywie tej swojej szkoły, szkoły 
polityki brudnej oceniać taką postać, jak postać 
Władysława Bartoszewskiego. Nie odbieram panu 
tej możliwości, żeby była pełna jasność, ale trzeba 
powiedzieć, że pan jest z zupełnie innej szkoły niż 
Władysław Bartoszewski.

Po drugie, jest pan w  mylnym błędzie – 
co do tego nie mam wątpliwości – nie po raz 
pierwszy, zarzucając tym razem Władysławowi 
Bartoszewskiemu uprawianie pedagogiki wsty-
du. Władysław Bartoszewski wywodził się ze 

środowiska przedwojennej Warszawy, młodzieży 
tamtego okresu, z rodziny urzędniczej – żeby była 
pełna jasność – która uważała, że ojczyzna jest 
w sercu, a nie w gadulstwie, że dla ojczyzny się 
pracuje, a nie przegaduje się ojczyzny. Rozumiem 
oczywiście te pańskie zastrzeżenia, bo pan jest 
z innej szkoły, zupełnie innej, ale proszę nie za-
rzucać, że Władysław Bartoszewski uprawiał kie-
dykolwiek pedagogikę wstydu. Nigdy. On swojej 
ojczyzny, naszej wspólnej ojczyzny, Polski, bronił 
wszędzie, gdzie to było możliwe. Sam pamiętam 
jego wystąpienia na kilku forach czy to krajowych 
czy zagranicznych, kiedy on jedyny był w stanie 
Niemcom czy Austriakom prosto i jednoznacz-
nie, w twarz powiedzieć, co sądzi o przyczynach 
Holocaustu, o przyczynach zbrodni na narodzie 
polskim, o tym, jakie były prawdziwe powody 
faszyzmu. To właśnie Władysław Bartoszewski 
miał zdolność nierelatywizowania wartości 
patriotycznych.

Pyta pan, Panie Senatorze, po co przedstawio-
no projekt takiej uchwały. Myślę, że my wszyscy 
jako grupa inicjatorów przedstawiliśmy go po to, 
żeby pokazać, że w czasach powszechnej relaty-
wizacji, kiedy relatywizuje się wszystko za spra-
wą wielkiej operacji propagandowej rządzącego 
obozu, istnieją trwałe fundamenty oparte na 
podstawowych wartościach, na podstawowych 
wartościach takich jak godność osoby ludzkiej, 
szacunek do drugiego człowieka, jak wartość de-
mokracji, wartość praw obywatelskich, wartość 
praw człowieka itd., że istnieje taki fundament, 
na którym opierać się może państwo i naród, że 
w sytuacji, kiedy próbuje się zrównać zło z do-
brem, kiedy w  mediach, które są nazywane 
publicznym, a są maszynerią propagandową pań-
stwa podobną do maszynerii propagandowej PRL, 
próbuje się kompletnie odwracać znaczenia pojęć 
– w dyskursie politycznym i w dyskursie pozapo-
litycznym – istnieją pewne opoki, że istnieją pew-
ne wzorce, na których się warto opierać, tak żeby 
ten naród, nasz naród nie zginął, żeby nasz naród 
wiedział, iż istniały w przeszłości fundamenty, 
które pozwoliły przetrwać okupację hitlerowską, 
czasy stalinowskie i opresję ze strony PRL, i że są 
to filary, na których warto się opierać.

I ostatnia uwaga, co do tego, że prezentując tę 
uchwałę, naraża się rodzinę na nieprzyjemności… 
No, Panie Senatorze, gdyby pan nie chciał narażać 
rodziny na nieprzyjemności, to powinien był pan 
zrezygnować ze swojego wystąpienia. Dziękuję. 
(Oklaski)
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Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 rokiem Władysława Bartoszewskiego (cd.) 
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 rokiem Bronisława Geremka

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zabranie głosu panią senator 

Magdalenę Kochan.

Senator 
maGdaLena kochan 

Mamy wielkie szczęście, my Polacy, że wśród 
nas żył i działał dla dobra Polski i nas, obywateli 
Rzeczypospolitej, prof. Władysław Bartoszewski. 
Trzeba naprawdę wielkiej małostkowości, żeby 
nie docenić jego wielkości, jego przywiązania do 
ojczyzny, jego patriotyzmu, nie docenić tego, któ-
ry nikogo nie odsuwał, który przyznawał godność 
każdemu z obywateli, który szukał pojednania 
tam, gdzie my wszyscy tego pojednania z trudem 
szukaliśmy albo w ogóle go nie widzieliśmy, który 
swoim życiem zaświadczył, że można wybaczać. 
Trzeba być naprawdę wyjątkowo małostkowym, 
żeby doszukiwać się w pojedynczych słowach, 
często wyrwanych z kontekstu, w którym zosta-
ły wypowiedziane… Pan prof. Bartoszewski był 
człowiekiem z krwi i kości, więc miał swoje emo-
cje, zżymał się także na głupotę i podłość. Powiem 
państwu tak: marzyłabym o tym, żeby uprawiać 
politykę tak, jak on, z takim przesłaniem i z taką 
ideą, że warto być przyzwoitym, choć to nie za-
wsze się opłaca, za to opłaca się być nieprzyzwo-
itym, ale nie warto. Gdybyśmy o tym pamiętali 
w tej Izbie, w Senacie, w Sejmie, gdybyśmy o tym 
pamiętali na co dzień, to pewnie Polska dzisiaj 
byłaby mniej podzielona, mniej zwaśniona ze 
wszystkimi sąsiadami i mniej predestynowana 
do bycia pięknością, którą nie jest…

(Głos z sali: Ale…)
Nie powiedział, że jest brzydka, powiedział, 

że jest mało urodziwa, ale za to może być sym-
patyczna, kochana, najbliższa nam wszystkim. 
Marzę o tym, żebyśmy wdrożyli w życie tę ideę 
prof. Bartoszewskiego, a nie byli małostkowymi, 
zakompleksiałymi politykierami. Bardzo dzięku-
ję. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Było to ostatnie przemówienie.

Dla porządku informuję, że senatorowie: 
Janusz Gromek, Halina Bieda, Aleksander Pociej, 
Wadim Tyszkiewicz, Adam Szejnfeld i Aleksander 
Szwed złożyli swoje przemówienia w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu uchwały. To trzecie czytanie 
objęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono prze-
prowadzone razem z innymi głosowaniami.

Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję gościom za 
uczestnictwo w posiedzeniu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
drugiego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 
Rokiem Bronisława Geremka.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 546, a sprawozdanie – w druku nr 546 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Bogdana Klicha, o przedstawienie 
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator SpraWozDaWca 
BoGdan kLich 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Chyba wszyscy pamiętamy ten wzniosły mo-

ment, kiedy prof. Bronisław Geremek składał 
swój podpis pod aktem przystąpienia Polski do 
Traktatu Północnoatlantyckiego. To jedna z tych 
dat, które są datami naszej chwały. To jeden z tych 
momentów, które są momentami dumy. To była 
rzeczywiście wielka chwila w dziejach najnow-
szych Polski, można powiedzieć, że zakorzeniają-
ca nas we wspólnocie atlantyckiej. Ale nie byłoby 
tego, co wydarzyło się wtedy, gdyby nie wcze-
śniejsze odzyskanie niepodległości przez Polskę, 
gdyby nie ten niezwykły dzień 4 czerwca 1989 r., 
kiedy obywatele przy pomocy kartki wyborczej 
obalili reżim, kiedy wreszcie mogli przemówić. 
Choć te wybory nie były jeszcze w pełni demo-
kratyczne, to były takie na tyle, żeby rozpocząć 
lawinę. Lawinę, która doprowadziła najpierw do 
kolejnych, w pełni demokratycznych wyborów, 
a w końcu do tego, że ostatni żołnierz sowiecki 
został wyprowadzony z Polski w 1993 r.

Po drodze była oczywiście wielka chwila, 
kiedy 12 września Tadeusz Mazowiecki został 
pierwszym niekomunistycznym premierem 

* Przemówienia złożone  do protokołu – w załączeniu.
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rządu w Europie Środkowej, w dawnej strefie 
wpływów Związku Sowieckiego. Pamiętamy ten 
moment, 4 czerwca 1989 r., i wielu z nas porów-
nuje go z 1918 r. i z wcześniejszymi historycznymi 
ważnymi dla naszego narodu datami.

Ale po tych 2 wydarzeniach, o których wspo-
mniałem, przyszedł jeszcze trzeci moment, kiedy 
to druga kotwica została zarzucona na Zachodzie, 
aby stabilizować obecność Polski w strukturach 
zachodnich. Tą kotwicą było przystąpienie Polski 
do Unii Europejskiej. Akt porównywalny przez 
wielu do Unii Lubelskiej z 1569 r. – osobiście je-
stem zwolennikiem tego poglądu – o takim histo-
rycznym znaczeniu jak Unia Lubelska w XVI w.

W tych wszystkich 3 najważniejszych wyda-
rzeniach w historii najnowszej Polski uczestni-
czył Bronisław Geremek. Nie był ich świadkiem, 
nie uczestniczył biernie. Bronisław Geremek 
uczestniczył czynnie, bo był architektem każde-
go z tych wydarzeń. I w zasadzie to jemu i innym 
architektom zawdzięczamy to, że dzisiaj możemy 
w tej Izbie mówić pełnym głosem. Bo bez wybo-
rów 4 czerwca nie byłoby przecież później Senatu, 
nie bylibyśmy państwem suwerennym, nie by-
libyśmy państwem bezpiecznym, nad którym 
NATO roztacza swój parasol ochronny. I wresz-
cie nie bylibyśmy zakotwiczeni w strukturach 
Zachodu, gdybyśmy nie byli krajem członkow-
skim Unii Europejskiej.

Architekt, architekt najważniejszych wydarzeń 
w najnowszej historii Polski. Ale też muszę powie-
dzieć: człowiek o wybitnych dokonaniach nauko-
wych. Wczoraj pan senator Jackowski przypomniał 
na tej sali o tym, że Bronisław Geremek był bar-
dzo cenionym mediewistą. Myśmy wpisali, że był 
cenionym mediewistą, senator podkreślał, że był 
on bardzo cenionym mediewistą. I o tym warto 
pamiętać, bo jego praca naukowa była tym, co to-
warzyszyło jego działalności publicznej, a w pew-
nym okresie dominowała w jego życiorysie. Praca 
naukowa doceniana i w Polsce, i za granicą, z któ-
rej znany był we Francji, i to nie tylko ze względu 
na pogłębione studia, które tam odbywał, ale ze 
względu na to, że właśnie historii Francji poświęcił 
mnóstwo swojej uwagi, że na tym koncentrował się 
przez wiele lat swojej pracy naukowej.

No, i  wreszcie Bronisław Geremek jako 
przykład patriotyzmu. Z  różnych środowisk 
się wywodzili – mam na myśli Władysława 
Bartoszewskiego, o którym mówiliśmy wcze-
śniej, i Bronisława Geremka – z różnych środo-
wisk pochodzili, ale obaj manifestowali to samo: 

przywiązanie do tej ziemi, przywiązanie do tego 
kraju i przekonanie o tym, że naszemu krajowi 
– ja nie lubię określenia „ten kraj”, wolę okre-
ślenie „nasz kraj” – że naszemu krajowi należy 
poświęcić swoje życie. Choć Bronisław Geremek 
był Polakiem żydowskiego pochodzenia i tragicz-
nie doświadczyły go losy historii, bieg historii, 
bo przecież większa część jego rodziny zginę-
ła w Holocauście, jemu udało się przetrwać, on 
został z Holocaustu uratowany. Mógł w każdej 
chwili wyjechać z naszego kraju, a jednak był tu-
taj razem z innymi, dlatego że uważał, że jego po-
winnością – to znalazło się w uchwale, którą za 
chwilę odczytam – jest zmienianie tego, co się nie 
podoba, tam, gdzie się jest. To była jego dewiza, 
to było jego przekonanie. Jeżeli nie podoba ci się 
polityka w kraju, to zmień ją, ale w tym kraju po-
winieneś pozostać.

Ja nie spotkałem na swojej drodze życiowej 
wielu takich tytanów intelektu, którzy aż tak by-
liby przywiązani do swojego kraju, jak Bronisław 
Geremek. On zapuścił tutaj korzenie i nikomu nie 
dał się wyrwać z tymi korzeniami. Stał jak mocne 
drzewo, zakorzenione bardzo głęboko, miał fun-
dament nie z piasku, ale ze skały. Być może dla-
tego całe jego zaangażowanie zarówno w okresie 
sierpniowym, jak i posierpniowym, bo przecież 
podczas strajku na Wybrzeżu odegrał kolosalną 
rolę jako ekspert, który zgłosił się wraz z innymi 
intelektualistami do pomocy strajkującym robot-
nikom. Notabene my często zapominamy o tym, 
jakie było znaczenie tego faktu. W 1968 r. studenci 
byli sami, w 1970 r. robotnicy byli sami, w 1976 r. 
wreszcie został utworzony KOR, ale prawdziwa 
solidarność pomiędzy różnymi grupami spo-
łecznymi, pomiędzy inteligencją oraz robotni-
kami i także rolnikami to był efekt roku 1980. 
Bronisław Geremek doskonale wiedział o tym, 
że robotników nie wolno zostawić samych, że 
oni muszą mieć wsparcie i takiego wsparcia oso-
biście im udzielił. Efektem tego było zaufanie, 
które miało do niego kierownictwo Solidarności 
i które zaowocowało tym, że prowadził komisję 
programową na pierwszym walnym zjeździe 
delegatów Solidarności i był autorem programu 
„Samorządna Rzeczpospolita”. A zatem można 
powiedzieć, że Bronisław Geremek tworzył per-
spektywę dla tego ruchu w tamtym czasie z peł-
nym mandatem, z pełnym zaufaniem ze strony 
przywódców Solidarności.

Muszę trochę się cofnąć w  czasie, bo na-
sze pierwsze spotkanie nastąpiło w  latach 
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siedemdziesiątych, w momencie kiedy uczestni-
czyłem jako kilkunastoletni chłopak w jednym 
z wykładów – w tym wypadku w jednym, ale 
generalnie w wielu wykładach – Towarzystwa 
Kursów Naukowych. Tam z prawdziwą satysfak-
cją, fascynacją słuchałem wykładu prof. Geremka, 
prof. Geremek bowiem nie tylko tworzył, ale też 
bardzo aktywnie uczestniczył w działalności edu-
kacyjnej, po to, abyśmy więcej wiedzieli o tym, co 
się dzieje w kraju i w świecie, o historii najnow-
szej, o tym, na czym polega ruch opozycyjny, na 
czym polega sprzeciw wobec władz PRL. Czynił 
to właśnie w  ramach Towarzystwa Kursów 
Naukowych. Wcześniej, w grudniu 1975 r., był list 
siedmiu do władz komunistycznych o konieczno-
ści reformy ustrojowej, a było to już po tym, jak 
prof. Geremek zdecydował się wystąpić z Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej w 1968 r. w prote-
ście wobec inwazji Układu Warszawskiego, w któ-
rej niestety brało udział Ludowe Wojsko Polskie. 
Podkreślam, Ludowe Wojsko Polskie, nie Wojsko 
Polskie, tylko Ludowe Wojsko Polskie.

Jego historia to historia ewolucji, historia 
ewolucji poglądów na to, co można zmienić, żeby 
było lepiej w Polsce, w Polsce rządzonej przez ko-
munistów, od pozycji reformatorskiej do pozycji 
sprzeciwu, aż wreszcie do jasnej deklaracji po 
stronie opozycji przedsierpniowej i wsparcia dla 
wielkiego ruchu Solidarności. Chciałbym, aby-
śmy zapamiętali go w pełni jako aktywnego po-
lityka i abyśmy pamiętali o jego dokonaniach, bo 
choć przecież nie podpisywał traktatu akcesyjne-
go do Unii Europejskiej, to był tego przystąpienia 
do Unii jednym z architektów, tak samo jak był 
jednym z architektów odzyskania niepodległości 
przez Polskę oraz jednym z architektów przystą-
pienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Chciałbym, abyśmy zapamiętali go jako na-
ukowca o  wybitnych dokonaniach, znanego 
w kraju i za granicą, i wreszcie jako człowie-
ka o niezwykłym patriotyzmie, o takim patrio-
tyzmie, który pulsował na co dzień, który dało 
się wyczuć w każdym jego kroku i w każdym 
jego słowie. Nie byłoby Bronisława Geremka 
bez tego przywiązania do ziemi ojczystej, które-
mu dawał wyraz w rozlicznych swoich pismach 
i działaniach.

Może po tym wstępie przeczytam, Pani 
Marszałek, projekt uchwały, który został wczo-
raj przyjęty większością głosów przez Komisję 
Ustawodawczą. Projekt został trochę zmody-
fikowany w stosunku do pierwotnej wersji, ale 

jest to taki projekt, który wydaje mi się, że do-
brze ilustruje życie i działalność prof. Bronisława 
Geremka.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w  sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 
Bronisława Geremka.

W roku 2022 przypada 90. rocznica urodzin 
Bronisława Geremka, jednego z najważniejszych 
polskich polityków, cenionego historyka, współ-
odpowiedzialnego za odbudowę niepodległo-
ści Polski oraz wprowadzenie Rzeczypospolitej 
Polskiej do NATO i Unii Europejskiej.

Urodził się 6 marca 1932 roku w Warszawie. 
Holocaust zabrał mu niemal całą rodzinę. 
Zapewne to tragiczne doświadczenie było pra-
źródłem jego szczególnej wierności ideałom praw 
człowieka.

Bronisław Geremek cieszył się w świecie naj-
wyższym prestiżem. Mogąc robić karierę w każ-
dym miejscu na globie, pozostał wierny Ojczyźnie. 
Był polskim patriotą poczuwającym się do odpo-
wiedzialności za losy kraju. Był człowiekiem od-
pornym na represje, prześladowania i przemoc. 
Mimo szykan i prześladowania nigdy nie brał pod 
uwagę wyjazdu z Polski. Mówił: «Jeśli nie podoba 
mi się polityka mego kraju, muszę ją zmienić».

Bronisław Geremek był historykiem-mediewi-
stą, profesorem nauk humanistycznych. Po ukoń-
czeniu studiów historycznych na Uniwersytecie 
Warszawskim odbył studia podyplomowe w École 
Pratique des Hautes Études w Paryżu. Od tego 
czasu związał się naukowo z Francją, której hi-
storia stała się przedmiotem jego dysertacji dok-
torskiej, rozprawy habilitacyjnej oraz kolejnych 
badań i książek.

Pracował w  Instytucie Historii Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie, ale też wykładał 
na Uniwersytecie Paryskim i kierował tamtej-
szym Centrum Kultury Polskiej. Uhonorowany 
został ponad dwudziestoma tytułami doktora ho-
noris causa, między innymi przez Uniwersytet 
Boloński, Uniwersytet w Utrechcie, Columbia 
University, Uniwersytet Jagielloński i Europejski 
Uniwersytet Viadrina. Był profesorem wizytują-
cym w Collège de France, członkiem Academia 
Europaea, Pen Clubu, Société Européenne 
de Culture oraz Stowarzyszenia Naukowego 
Collegium Invisibile.

Wszelako to nie dla zasług na polu naukowym 
został zapamiętany w Polsce i na świecie; szcze-
gólnie w Unii Europejskiej i USA. Był człowiekiem 
honoru i zasad moralnych. Członek PZPR w latach 
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1950–1968, z której wystąpił w proteście wo-
bec inwazji Układu Warszawskiego (z udziałem 
Ludowego Wojska Polskiego) na Czechosłowację. 
Od tamtego czasu współtworzył opozycję demo-
kratyczną w PRL; działał jawnie i w podziemiu, 
z otwartą przyłbicą, bez przemocy.

W  grudniu 1975  roku był współautorem 
«Listu Siedmiu» do władz komunistycznych o ko-
nieczności reformy ustrojowej, a w 1977 roku – 
współtwórcą listu w obronie represjonowanych 
działaczy Komitetu Obrony Robotników. Rok 
później został członkiem rady programowej i wy-
kładowcą Towarzystwa Kursów Naukowych, nie-
zależnego stowarzyszenia edukacyjnego, które za 
cel stawiało sobie przełamanie monopolu pań-
stwa w nauczaniu.

Bez wahania wsparł protest sierpnio-
wy w 1980 roku, zgłaszając akces do Komisji 
Ekspertów przy Międzyzakładowym Komitecie 
Strajkowym w Gdańsku. Był sygnatariuszem 
apelu 64 naukowców, literatów i publicystów 
do władz komunistycznych o  podjęcie dia-
logu ze strajkującym robotnikami. Rok póź-
niej, podczas I  Krajowego Zjazdu Delegatów 
NSZZ «Solidarność» przewodniczył Komisji 
Programowej; był głównym autorem programu 
Samorządna Rzeczpospolita.

W stanie wojennym był przez rok internowa-
ny. Po odzyskaniu wolności nadal doradzał pod-
ziemnej «Solidarności», blisko współpracując 
z Lechem Wałęsą. 17 maja 1983 roku został aresz-
towany, a w lipcu zwolniony na mocy amnestii. 
Odegrał kluczową rolę w sukcesie historyczne-
go fenomenu, jakim był Okrągły Stół. Pokojowe 
przekazanie władzy w 1989 roku obywatelom 
było niejako zwieńczeniem jego niewzruszonej 
i bezkompromisowej drogi do demokratycznej 
Ojczyzny.

Bronisław Geremek był posłem na Sejm 
X, I, II i III kadencji (1989–2001) oraz deputo-
wanym do Parlamentu Europejskiego VI ka-
dencji (2004–2008). Przewodniczył Komisji 
Spraw Zagranicznych, kierował też Komisją 
Konstytucyjną (1989–1991) i  Komisją Prawa 
Europejskiego (2000–2001).

Czas kierowania polską dyplomacją w latach 
1997–2000 jeszcze za jego życia przeszedł do hi-
storii. To Bronisław Geremek 12 marca 1999 roku, 
w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej prze-
kazał na ręce sekretarz stanu USA Madeleine 
Albright (z którą związany był wspólnotą losów 
i przyjaźnią) akt przystąpienia Polski do Traktatu 

Północnoatlantyckiego ostatecznie przesądzający 
o przynależności Polski do świata Zachodu oraz 
o losach Europy Środkowej.

W 2000 roku stworzył nową strategię polityki 
polskiej wobec Federacji Rosyjskiej. Polegała ona 
na jednoczesnym wspieraniu demokratycznych 
dążeń krajów postkomunistycznych oraz poko-
jowym rozwiązywaniu kwestii spornych na linii 
Warszawa – Moskwa.

Był oficerem francuskiej Legii Honorowej. 
Został nagrodzony Orderem Wolności, wyróżnie-
niem Instytutu Franklina i Eleonory Roosevelt. 
W 1998 roku wyróżniono go międzynarodową 
Nagrodą Karola Wielkiego. Wśród wielu innych 
przyznano mu dwa najważniejsze odznacze-
nia niemieckie: Order Zasługi RFN w  klasie 
Wielkiego Oficera oraz najwyższe odznacze-
nie cywilne: Pour le Mérite. Otrzymał litewski 
Krzyż Komandorski Orderu Wielkiego Księcia 
Giedymina, Order Zasługi Republiki Włoskiej 
I klasy, estoński Order Krzyża Ziemi Maryjnej 
I  klasy oraz chilijski Krzyż Wielki Orderu 
Zasługi. Został uhonorowany także najwyższym 
polskim odznaczeniem państwowym Orderem 
Orła Białego.

Jego życie było niezwykłym świadectwem 
służby Ojczyźnie. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, 
ustanawiając rok 2022 Rokiem Bronisława 
Geremka, oddaje Mu szczególny hołd, wyraża 
szacunek oraz wielkie uznanie dla Jego dokonań 
świadczących o umiłowaniu Ojczyzny i rodaków. 
Dobrze służył Polsce.

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

Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
W  tym miejscu pragnę powitać obecnych 

na posiedzeniu gości: pana Marcina Geremka, 
syna prof. Bronisława Geremka… (Oklaski) …
pana Ignacego Niemczyckiego, prezesa zarzą-
du Centrum im. prof. Bronisława Geremka… 
(Oklaski) …oraz panią Jolantę Kurską, członkinię 
Rady Centrum im. prof. Bronisława Geremka. 
(Oklaski)

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwa-
jące nie dłużej niż minutę zapytania do 
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sprawozdawcy komisji oraz upoważnionego 
przedstawiciela wnioskodawców. Przypominam 
że wnioskodawcy upoważnili do ich reprezento-
wania również pana senatora Bogdana Klicha. 
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać ta-
kie pytanie?

Pan senator Jerzy Czerwiński…
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Szwed, 

przepraszam, Szwed.)
A, wcześniej jeszcze – przepraszam bardzo – 

pan senator Aleksander Szwed. Proszę bardzo.

Senator 
aLeksander szwed 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-

Stanecka: Przepraszam bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, tak jak w przypadku po-

przedniej projektowanej uchwały, nie neguję 
wielu zasług śp. prof. Bronisława Geremka, nie-
wątpliwie jednak przynależność do PZPR przez 
18 lat ciąży nad jego osobą. Przytoczę tutaj frag-
ment artykułu „Bronisław Geremek, przegra-
ny guru”. „Do PZPR Geremek wstąpił w 1950 r., 
a więc w okresie najskrajniejszego stalinizmu. Po 
latach tłumaczył to w telewizyjnej audycji «100 
pytań»: «Wstąpiłem do PZPR z iluzji i wystąpi-
łem w 1968 r., gdy te iluzje straciłem». Ciekawe, 
jakimi iluzjami powodował się Geremek, wstę-
pując do PZPR w 1950 r., w okresie, gdy katowano 
tysiące Polaków i całkowicie zdeptano suweren-
ność Polski”.

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

I mam pytanie: czy w tej kwestii na posiedze-
niu Komisji Ustawodawczej była debata? I jaki był 
pierwotny tekst projektu uchwały? Jakie popraw-
ki wniesiono?

Senator 
BoGdan kLich 

Od razu odpowiem. Podczas posiedzenia 
Komisji Ustawodawczej poprawka proponowa-
na przez pański klub została przyjęta i w związ-
ku z tym zostały wprowadzone daty członkostwa 
prof. Geremka w Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej.

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski proszę 

bardzo.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco, 

czy po tym, jak poprawka, którą zgłosili senato-
rowie PiS – a to była jedyna, jaką zgłosili – i która 
została ona przyjęta do tekstu, zgodnie z ich wnio-
skiem… Jak głosowali później senatorowie PiS, po 
uwzględnieniu tej jedynej poprawki do tekstu, 
z którą wystąpili i która została przez pana prze-
jęta w formie autopoprawki?

Senator 
BoGdan kLich 

No, muszę powiedzieć z najwyższym zdumie-
niem, że po wprowadzeniu tej poprawki w takim 
brzmieniu, o jakim powiedziałem przed chwilą, 
senatorowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali 
przeciwko przyjęciu tego projektu uchwały przez 
komisję. Dla mnie to niezrozumiałe.

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Nie widzę…
A, pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę 

bardzo.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym jednak wrócić do treści projek-

tu tej uchwały przed tą poprawką i po niej. Przed 
nią nie było w ogóle mowy o tych datach, czyli 
w pewnym sensie próbowano jakby… Była mowa 
tylko o  fakcie wystąpienia z PZPR. Teraz, po 
wprowadzeniu tych dat, projektowana uchwała 
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jest bardzo ciekawa, ponieważ obok siebie są 2 
zdania: „Był człowiekiem honoru i zasad moral-
nych. Członek PZPR w latach 1950–1968”. Panie 
Senatorze, pan reprezentuje także grupę wnio-
skodawców, więc proszę powiedzieć: czy te 2 zda-
nia są sprzeczne, czy też uważa pan, że można 
być człowiekiem honoru i zasad moralnych, będąc 
18 lat w partii, w PZPR, w czasach stalinowskich?

Senator 
BoGdan kLich 

No, muszę powiedzieć, że ten temat nie był po-
ruszany na wczorajszym posiedzeniu komisji… 
Nie, chociaż, zdaje się, pan o tym wspomniał. Ale 
nie było żadnej stosownej poprawki odnośnie do 
tego.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Przepraszam, ja pytam pana jako przedstawi-
ciela wnioskodawców. Bo to, co było na posiedze-
niu komisji, ja w miarę dobrze pamiętam, zresztą 
można cofnąć się do protokołu.

Senator 
BoGdan kLich 

No, to żeby pan pamiętał nie w miarę dobrze, 
ale dobrze, przypominam o  tym, że nie było 
poprawki w sprawie tego, żeby rozdzielać te 2 
zdania.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Ja pytam o pana stosunek… Powtórzę, bo to 
jest trudne. Pytam o pana stosunek do jednocze-
snej prawdziwości tych 2 zdań. Czy według pana 
można być człowiekiem honoru i zasad moral-
nych, będąc 18 lat w partii, w PZPR, w szczególno-
ści wtedy, kiedy przeprowadzała ona największe 
zbrodnie, czyli w latach pięćdziesiątych?

Senator 
BoGdan kLich 

Można być człowiekiem honoru i zasad mo-
ralnych, o czym zaświadcza cały życiorys pana 
prof. Geremka. O tym wspomniałem zresztą we 

wprowadzeniu. Mianowicie to jest życiorys peł-
ny, to jest taki życiorys, który pokazuje ewolucję 
poglądów od momentu, kiedy profesor wierzył 
w to, że jest szansa na zreformowanie istniejących 
w Polsce struktur władzy, poprzez ten epizod, 
kiedy uznał, że to jest niemożliwe, aż do przy-
stąpienia do opozycji, działalności podziemnej 
oraz wspierania tego ruchu, który doprowadził 
do zmian w Polsce. Ta ewolucja jest ewolucją zna-
czącą, a postawa profesora w tym zakresie zasłu-
guje na uznanie. (Oklaski)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-
Stanecka: Bardzo dziękuję.)

To jest zresztą, o czym trzeba powiedzieć, 
ewolucja charakterystyczna dla części Polaków, 
akurat nie z mojego pokolenia. To jest także ewo-
lucja części wciąż żyjących Polaków, o czym war-
to pamiętać.

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję. 
Pan senator Aleksander Szwed? Chce pan jesz-

cze zadać pytanie?

Senator 
aLeksander szwed 

Dziękuję, Pani Marszałek. Tak, mam jeszcze 
pytanie.

Panie Senatorze, jaki był pogląd… Bo pan 
mówi tutaj o ewolucji. Jaki był później, w okresie 
transformacji, pogląd śp. Bronisława Geremka na 
dekomunizację i na lustrację?

Senator 
BoGdan kLich 

Warto o tym wspomnieć, dlatego że profe-
sor był przeciwnikiem wszystkich zamachów 
na stabilność demokracji w Polsce. Taki zamach 
w 1992 r. przeprowadził np. Antoni Macierewicz. 
Państwo pamiętają, co się działo w tym czasie, jak 
próbowano dokonać zamachu na świeżą, nową 
polską demokrację. Autorem tego nie był tylko 
Antoni Macierewicz, ale to akurat jego nazwisko 
jest utożsamiane z tym zamachem na stabilność 
polskiej demokracji poprzez lustrację prowadzoną 
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bez żadnego systematycznego oprzyrządowania 
prawnego. Myśmy dopiero później, w później-
szych latach, musieli wprowadzać mechanizm 
lustracyjny. Zresztą ja sam jako świeży poseł by-
łem jednym ze sprawozdawców nowelizacji prawa 
lustracyjnego z 2001 albo 2002 r., która cywilizo-
wała mechanizm lustracyjny w Polsce. Bronisław 
Geremek był przeciwnikiem takich zamachów 
jak ten, który został wykonany przez Antoniego 
Macierewicza w 1992 r., zamachów na, jak powie-
działem, tę jeszcze świeżą demokrację w Polsce. 
Był zwolennikiem cywilizowanego mechanizmu 
lustracji, za tym się zawsze opowiadał. Jestem 
przekonany, że jego pogląd był poglądem właści-
wym, bo jak do tej pory te mechanizmy lustracyj-
ne w Polsce nie zostały zmienione.

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Otwieram dyskusję.
(Senator Bogdan Klich: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Ewę 

Matecką.

Senator 
ewa maTeck a 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Zanim Polska jako kraj formalnie powróciła 

do europejskiej wspólnoty narodów i wartości, 
istniała tam już dzięki swym emisariuszom, ta-
kim jak prof. Bronisław Geremek. To m.in. za jego 
sprawą udało się przygotować w Europie przyja-
zny grunt dla poszerzenia Unii o państwa daw-
nego bloku wschodniego. Był to grunt wspólnego 
dziedzictwa kulturowego, opartego na trady-
cjach demokratycznych i głęboko humanistycz-
nym podejściu do ludzkiej egzystencji. Polityka, 
a szczególnie polityka międzynarodowa, była 
w rozumieniu prof. Geremka drogą do stworzenia 
ponadnarodowego systemu wartości, w którego 
centrum niezmiennie pozostawał człowiek, jego 
rozwój społeczny i duchowy oraz bezpieczeństwo 
ekonomiczne.

Jako znawca europejskiej historii, jej znako-
mity badacz i popularyzator, potrafił dostrzegać 

szanse i zagrożenia wpisane w logikę dziejów. 
Doskonale zdawał sobie sprawę, że nawet naj-
trudniejsze karty z wielowiekowych kontaktów 
między państwami i narodami Europy stano-
wią nieocenione źródło doświadczeń i platfor-
my przyszłego zrozumienia i porozumienia. To 
właśnie ta postawa, w połączeniu z wolą i zdol-
nością do dialogu, sprawiła, że prof. Bronisław 
Geremek postrzegany jest dziś jako jeden z istot-
nych architektów zjednoczenia starego kontynen-
tu. Powszechny szacunek, jakim prof. Bronisław 
Geremek cieszył się w kręgach politycznych i na-
ukowych, pozwalał mu przenieść na najwyższy 
poziom kompetencji stosunki nowej Polski z kra-
jami Europy Zachodniej.

Pamięć o tym jest szczególnie ważna dzisiaj, 
kiedy rządzący sukcesywnie obniżają wymaga-
nia dla kandydatów do służby dyplomatycznej. 
Pozwala to również dostrzec, jak boleśnie bra-
kuje dzisiaj w polityce zagranicznej osobowości 
pokroju profesora Geremka, ludzi, którzy wspól-
nie budują gmach europejskiej solidarności, a nie 
podkopują jego fundamenty.

Ustanowienie Bronisława Geremka patro-
nem 2022 r. powinno być wyraźnym sygnałem, 
że my, Polacy, pragniemy powrócić do europej-
skiej wspólnoty wartości, współtworzyć ją na 
równych prawach, respektując zasady harmo-
nijnego współistnienia. Będzie to również swo-
iste memento, aby w przyszłości oddawać sprawy 
międzynarodowe wyłącznie w ręce ludzi podob-
nego formatu, aby to oni stali się znakiem roz-
poznawczym polskiej polityki, polskiej historii 
i polskiej kultury. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Pani Marszałek! Panie, Panowie Senatorowie! 
Szanowni Goście!

Był rok 1997, miałem wtedy 26 lat. Jako dorad-
ca i sekretarz osobisty premiera Jerzego Buzka 
rozpocząłem pracę w kancelarii premiera. Wtedy 
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poznałem pana prof. Bronisława Geremka, któ-
ry został powołany na funkcję ministra spraw 
zagranicznych polskiego rządu, tego ministra 
spraw zagranicznych, który w imieniu polskie-
go rządu złożył dokumenty ratyfikacyjne Paktu 
Północnoatlantyckiego, NATO, które były w de-
pozycie rządu Stanów Zjednoczonych, tego mi-
nistra, który budował polską pozycję na arenie 
międzynarodowej.

O  tym, jak ją budował, najlepiej świadczą 
okoliczności, w jakich z rządu odchodził. To były 
okoliczności dramatyczne, bo rozpadał się rząd 
Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności; to 
był czerwiec roku 2000. I Bronisław Geremek był 
wzorem, wzorem urzędnika publicznego. Nie 
patrząc na interes partyjny… W momencie, kie-
dy Unia Wolności odchodziła z rządu, premier 
Jerzy Buzek poprosił pana profesora, żeby jesz-
cze przez miesiąc pokierował tym resortem, do 
końca miesiąca, czyli do końca czerwca. Pan pro-
fesor nie wahał się, nie zastanawiał, jaki był in-
teres polityczny jego środowiska. Nie wahał się. 
Dlaczego? Bo w tym czasie był organizatorem 
międzynarodowej konferencji w Warszawie, na 
której – uwaga – gościło ponad 100 ministrów 
spraw zagranicznych ze wszystkich kontynentów 
krajów światowych. Był też gość specjalny, czy-
li sekretarz generalny ONZ. Trochę łza się krę-
ci na myśl o tych czasach, kiedy na zaproszenie 
polskiego ministra spraw zagranicznych przy-
jeżdżało ponad 100 szefów tego resortu z całego 
świata. Mam wrażenie, że w obecnych czasach 
nie jest to, niestety, do powtórzenia. I to poka-
zuje, co znaczył Bronisław Geremek i w jaki spo-
sób budował polską pozycję międzynarodową. To 
jest podkreślenie jego osobistej pozycji i uznania, 
jakim się cieszył poza granicami naszego kraju, 
które powodowało, że jego zaproszeniom się nie 
odmawiało. Szkoda, że dzisiaj nie mamy takiego 
ministra spraw zagranicznych.

Dzisiaj za chwilę będziemy decydować o tym, 
czy przyjąć uchwałę upamiętniającą osobę pana 
profesora. I dla wszystkich siedzących po prawej 
– bo nie po tej przeciwnej stronie sali pojawiły 
się wątpliwości, a po prawej stronie – dzisiaj już 
po raz kolejny podam cytat, bo są różne autory-
tety, autorytety, które przemawiają do określo-
nych środowisk. Znowu świadomie skorzystam 
z autorytetu, tym razem cytując świętej pamię-
ci Lecha Kaczyńskiego, który jako prezydent, że-
gnając prof. Bronisława Geremka w roku 2008, 
powiedział – na warszawskich Powązkach 

padły te ważne słowa – „Bez takich osób jak on 
nie byłoby porozumień sierpniowych, a dzieje 
«Solidarności» zakończyłyby się w marcu 1981 r. 
Bronisław Geremek jest jednym z 2, 3 najważniej-
szych autorów tamtego sukcesu”. To powiedział 
prezydent Lech Kaczyński. Później padały jesz-
cze kolejne słowa z ust pana prezydenta, m.in. 
podkreślające zasługi grupy doradców-intelek-
tualistów i rolę samego pana profesora, słowa, 
że Solidarność była ruchem spontanicznym, ale 
w pewnym momencie potrzebna była stała po-
moc osób, które potrafiły ocenić sytuację poli-
tyczną oraz pokierować działalnością związku. 
O Bronisławie Geremku jako dyplomacie Lech 
Kaczyński mówił, że jako dyplomata Geremek 
wyróżniał się charakterem, inteligencją i umie-
jętnością budzenia respektu u osób rządzących 
współczesnym światem. Dlatego, zdaniem prezy-
denta, mógł tak wiele osiągnąć dla naszego kra-
ju na arenie międzynarodowej. Prezydent wtedy 
podkreślał też, że Bronisław Geremek nie jest oso-
bą, z którą we wszystkich sprawach politycznie 
się zgadzał. Ale Lech Kaczyński miał tę odwa-
gę, żeby oddawać szacunek, cześć i uznanie tym, 
którzy mając trochę inne poglądy polityczne niż 
on, dla dobra Polski wykonywali ogromną pracę. 
Prezydent dodał, że prof. Geremek był politykiem 
wybitnym, który na trwałe zapisał się w historii 
naszego kraju.

Nie zgadzam się ze słowami jednego z mów-
ców, które tu padły, że polityka brudzi. Polityka 
brudzi tych, którzy chcą się ubrudzić. Bronisław 
Geremek nigdy się nie ubrudził. On był tym, któ-
ry w polityce pokazywał, jak w wolnej Polsce dla 
tej wolnej Polski można pracować.

Tak, to prawda: w czasach swojej młodości był 
w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale od 
początku było to w uchwale senackiej, bo mówiła 
ona, kiedy z niej wystąpił. A ci, którzy dzisiaj leją 
łzy nad tym faktem, to ci sami, którzy na ministra 
skarbu państwa powołali byłego szefa Wydziału 
Spraw Wewnętrznych Płockiego Urzędu Miasta, 
członka PZPR i członka POP PZPR, czyli sze-
fa kluczowej komórki dla specsłużb PRL, która 
zajmowała się sprawami obywatelstwa. Mówię 
oczywiście o Wojciechu Jasińskim. Tytuł, żeby 
wypominać jakiekolwiek fakty z życiorysu, mają 
ci, którzy sami mogą taki wzór stanowić. A jeżeli 
tego wzoru nie stanowią, to niech uczciwie oce-
niają, co, kto dla naszej ojczyzny zrobił.

Bronisław Geremek jest niewątpliwie jedną 
z tych wyjątkowych postaci polskiej historii, która 
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na trwałe, najpiękniej, w sposób symboliczny za-
pisała się w tej historii. I dzisiaj to słowo, które 
chciałbym, żeby wybrzmiało w sali senackiej, to 
jedno ogromne słowo „dziękuję”. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu…
(Głos z sali: Rezygnuje.)
Dziękuję bardzo…
(Głos z sali: Jerzy Czerwiński.)
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni 
Goście!

Chciałbym rozpocząć od kwestii, powiedział-
bym, proceduralnych, związanych z instytucją 
uchwały senackiej. Ja już tu wielokrotnie zabiera-
łem głos, mówiąc, że ta instytucja z roku na rok 
traci swoje znaczenie, swoją wartość. Były róż-
ne przyczyny takiej, a nie innej oceny. Tu mamy 
do czynienia z pewnego rodzaju, nazwałbym to, 
kwalifikowanym naruszeniem. Otóż uchwalenie 
danego roku – w tym wypadku 2022 – rokiem 
jakiejś postaci albo wydarzenia według mnie po-
winno spełniać 2 warunki. Przede wszystkim 
powinno być praktycznie uchwalone przez akla-
mację – my nie mamy takiego trybu głosowania 
– czyli po prostu podlegać zgodzie wszystkich 
sił politycznych, które są w danej Izbie. Nie po-
winno podlegać przegłosowywaniu polityczne-
mu. To jest pierwsza kwestia. Czyli nie powinna 
taka uchwała wprowadzać kontrowersji. Druga 
kwestia: to wydarzenie czy ta osoba powinny być, 
że tak powiem, oddalone w czasie od momentu 
podejmowania takiej uchwały. Dlaczego? Bo siłą 
rzeczy wydarzenia, które my bezpośrednio pa-
miętamy, które są w naszej pamięci, które wyni-
kają z autopsji, z osobistego przeglądu, mogą być 
wypaczone ze względu na to, że każdy z nas ina-
czej takie wydarzenia absorbuje. Najlepiej mówić 
o faktach, które są odległe czasowo, nie wzbudzają 
kontrowersji. A jeszcze lepiej, aby te fakty nie były 
związane z polityką. Bo naprawdę mamy bardzo 

wiele różnych znanych osobistości i dużo wyda-
rzeń w naszej historii… No akurat Polska ciągle, 
że tak powiem, żyła w ciekawych czasach, nie-
stety. I jest z czego wybrać. Naprawdę jest z cze-
go wybrać.

Zaprzęgnięcie polityki do tego typu uchwał 
rocznicowych… One mają większe znaczenie niż 
zwykła uchwała rocznicowa, bo one propagują 
albo wręcz dają patronat honorowy na cały rok 
wszystkim instytucjom, które w dane obchody 
chcą się włączyć. W efekcie jest tak, że polityka, 
która sama w sobie wywołuje kontrowersje, co do 
wydarzeń nieodległych w czasie… No, jest to, tak 
jak powiedziałem, kontrowersyjne, ocenne. A je-
śli jest ocenne, tzn. że mogą to być różne oceny, 
bo co do faktów z dalekiej przeszłości raczej się 
zgadzamy. Takie uchwały są według mnie nazna-
czone właśnie jednym, podstawowym brakiem. 
Mianowicie one są przegłosowywane, one nie są 
dobrem wspólnym, nie jest to stanowisko całej 
Izby, tylko pewnej jej części – oczywiście tej, któ-
ra ma aktualnie przewagę liczebną. Ja sobie nie 
przypominam takich uchwał w poprzedniej ka-
dencji, a w tej jest trochę inaczej. Być może to wy-
nika z tego, że jest taki, a nie inny skład osobowy 
Sejmu, zaś nieco inny skład Senatu.

I, tak jak powiedziałem, ocena polityka nie-
długo po tym, jak działał, zawsze jest skażona 
subiektywnością. A już nie daj Boże, jeśli to ma 
prowadzić do wyrobienia sobie pozycji politycz-
nej czy też do stworzenia, nazwałbym to, nowego 
panteonu. To już jest wyjątkowo fatalne, bo po-
stępując w ten sposób, że tak powiem, uzyskuje-
my 2 problemy. Po pierwsze, jesteśmy narażeni 
na zmniejszenie powagi uchwały senackiej. A jak 
powiedziałem w poprzedniej wypowiedzi, praw-
da jest kategorią zasadniczą; tu, z tej mównicy 
nie wolno kłamać. Po drugie, niestety, narażamy 
osoby bliskie danej osobie – obojętne, czy to z ro-
dziny, czy znajomych, przyjaciół – na dyskusję 
polityczną, na dyskusję i ocenę polityczną.

Jak jest z intencjami? Ja to już pokazywałem, 
ale jeszcze raz państwu pokażę, bo nie wszyscy 
są w tej sali, nie jesteśmy w takim samym skła-
dzie jak podczas poprzedniego mojego wystąpie-
nia. Tak wygląda plan ramowy. Taki ramowy 
plan obchodów zawsze dołącza się, gdy propo-
nuje się projekt uchwały ustanawiającej rok pa-
trona, jakiegoś wydarzenia czy też osoby. To jest 
ramowy plan obchodów, nawiasem mówiąc, taki 
sam jak w przypadku poprzedniej uchwały. One 
mają to samo podłoże polityczne. To 3 propozycje, 
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wewnętrzne: wystawa w Senacie, konkurs dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych, konferencja 
popularnonaukowa w Senacie. Co to ma wspólne-
go z rozpowszechnieniem wiedzy o tej osobie czy 
tym wydarzeniu w całym kraju? Może to gdzieś 
jest, ale w tym zestawieniu tego nie ma. Tu inicja-
torem jest Senat, a konkretnie aktualnie rządząca 
większość senacka. A tak wygląda podobne zesta-
wienie – będziemy tę uchwałę podejmować w tym 
samym czasie, głosowania będą obok siebie, dys-
kusja będzie nieco później – w przypadku uchwa-
ły ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki, pani 
senator Jadwiga Rotnicka będzie ją prezentować. 
I  tu jest zestawienie tytułów proponowanych 
przedsięwzięć, które będą poza Senatem: jedna 
strona, druga strona, trzecia strona, czwarta 
strona i jeszcze pół strony. Co to oznacza? Ta ini-
cjatywa przyszła z zewnątrz. To społeczeństwo – 
w cudzysłowie, bo bardzo dobrze, że tak zrobiło 
– wymusiło na nas… a raczej wskazało, to lepszy 
czasownik, że taki rok powinniśmy obchodzić, 
taki rok ustanowić. To będzie dodatkowy patro-
nat nad tymi wydarzeniami, gdyż one i tak by się 
odbyły. A w tym wypadku to my to wymuszamy, 
politycznie wymuszamy.

Jeśli chodzi o osobę, to nie chciałbym zbyt dra-
stycznie jej oceniać. Ja się wypowiem w głosowa-
niu, na posiedzeniu komisji głosowałem przeciw. 
Powiem tylko jedno. Proszę państwa, jeśli obok 
siebie zamieszcza się 2 fragmenty: „był człowie-
kiem honoru i zasad moralnych” oraz „członek 
PZPR w  latach 1950–1968”… One są dla mnie 
niepołączalne. One są sprzeczne. My jesteśmy 
ulepieni z innych glin, Panie Senatorze Klich, rze-
czywiście jesteśmy z innych systemów. Dla mnie 
te zdania są sprzeczne ze sobą. Gdyby to były, nie 
daj Boże czy raczej daj Boże, np. lata siedemdzie-
siąte, gdy wszyscy wiedzieli, o co chodzi, to moż-
na by było to nazwać koniunkturalizmem. A jak 
było w latach pięćdziesiątych? Ja nie wiem, nie 
pamiętam tych czasów, ale gdy czytałem na ten 
temat, to włos mi się jeżył na głowie. Jeśli chodzi 
o dekomunizację i lustrację, to jest to tylko po-
kłosie młodości. 18 lat w PZPR, proszę państwa, 
od osiemnastego do trzydziestego szóstego roku 
życia. Mężczyzna w trzydziestym szóstym roku 
życia, w wieku, nazwijmy to popularnie, popo-
borowym ma ukształtowane poglądy polityczne. 
Można ewentualnie mówić o błędach młodości na 
samym początku, ale nie wtedy, gdy się ma 36 lat. 
Proszę państwa, próbowaliście – mówię oczywi-
ście do autorów uchwały – w pewnym stopniu 

może nie tyle ukryć to, ile nie eksponować tego, co 
jest jeszcze gorsze, bo pół prawdy to nie jest cała 
prawda, pół prawdy to zawsze jest pół prawdy.

Proszę państwa, z przyczyn, o których wcze-
śniej mówiłem, apelowałbym do tych, którzy są 
autorami obu uchwał, żeby po prostu…

(Sygnał timera)
Jako karny senator za chwilę zakończę, Pani 

Marszałek.
…Takich przedsięwzięć już więcej nie podej-

mowali. Prośba jest taka, żeby… Mamy naprawdę 
wiele różnych – już to powiedziałem, ale wracam 
do tego, spinamy to klamrą – wydarzeń i postaci, 
które warto uhonorować. Podam przykład z brze-
gu, dotyczący tego, czym ja się interesuję: stule-
cie założenia Związku Polaków w Niemczech. Czy 
w roku 2022 nie można by uhonorować tej orga-
nizacji? Widocznie nie. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Marcina Bosackiego.

Senator 
marcin Bosacki 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
W wystąpieniach panów senatorów z prawej 

części sali rzeczywiście są rzeczy, co do których 
trzeba się odnieść, bo to jest nie tylko dyskusja 
na temat roli Senatu, który w tym wielkim dzie-
le, jakim jest dbanie o wspólną historię i wspólną 
tradycję, nie jest notariuszem, tylko jest podmio-
tem, ale również jest to dyskusja – nie chcę mó-
wić, że spór, chociaż niestety niektórzy z moich 
przedmówców uderzali w takie tony – o tym, co 
jest ważne w polskiej historii i jak ją należy czcić. 
Jest to, w skrócie mówiąc, spór o polską histo-
rię. Jeszcze raz chcę jasno powiedzieć w naszym 
imieniu, że dziś chcemy uczcić, chcemy, żeby 
Wysoki Senat uczcił 2 postaci ponad wszelką 
wątpliwość wybitne, wybitne dla historii Polski. 
Panowie senatorowie z prawej części sali, któ-
rzy zabierali głos, mówili dość charakterystycz-
ne zdanie: nie kwestionujemy wielu zasług prof. 
Bartoszewskiego i prof. Geremka, ale… I niestety 
poświęcali większość swoich wypowiedzi temu 



Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 rokiem Bronisława Geremka

34

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 24 listopada 2021 r.

„ale”. Otóż ja chcę powiedzieć, że jest to logika, 
która wielokrotnie w polskiej historii przynosiła 
bardzo złe owoce. Jest to skupianie się na tym, co 
dzieli, na wynajdowaniu tego „ale”, a nie na pod-
kreślaniu tego, co łączy, jeszcze raz i jeszcze raz.

Władysław Bartoszewski był nie tylko więź-
niem Auschwitz. Potem był również wielkim 
twórcą pojednania historycznego i częściowo po-
litycznego z Niemcami i z narodem żydowskim 
oraz z państwem Izrael. Nie tylko był więźniem 
stalinowskim, ale potem współtworzył zręby nie-
podległej Rzeczypospolitej, zwłaszcza w aspekcie 
dyplomacji. Nie tylko dawał świadectwo temu, że 
trzeba dbać o naszą historię, za czasów PRL, ale 
też potem, za czasów wolnej Polski, którą pomógł 
wywalczyć, dbał, aby wolna Rzeczpospolita dba-
ła o naszą wspólną tradycję, historię. Profesor 
Geremek nie tylko był doradcą i aktywnym poli-
tycznie współtwórcą ruchu „Solidarność”, ale był 
również tym, który obok Bartoszewskiego oraz 
Skubiszewskiego tworzył wolną polską dyploma-
cję i tworzył możliwość realizacji celów państwo-
wych, takich jak uwolnienie się od jarzma Paktu 
Warszawskiego, wejście do NATO i potem Unii 
Europejskiej, zagwarantowanie granicy zachod-
niej, co nie było pewne w 1989 r.

Te wszystkie cele te 2 postacie, między inny-
mi – podkreślam: między innymi – realizowały, 
oczywiście z pomocą setek, tysięcy innych ludzi 
dobrej woli i innych wielkich postaci z naszej hi-
storii. Teraz, kiedy się skupiamy na tym „ale”… 
Ja też nie pochwalam tego, że ktoś był kilkanaście 
lat w PZPR. Przypominam jednak, w jakim wieku 
Bronisław Geremek tam wstąpił. W wieku 18 lat. 
Jeśli nie rozumiecie, na czym polegała polska hi-
storia drugiej połowy XX w., to zobaczcie wielki 
film Andrzeja Wajdy „Człowiek z marmuru” – od 
zachłyśnięcia się komunizmem po jego twarde 
odrzucenie. Tu jest podobna droga życiowa.

Jeśli chcecie robić wielkie pretensje i chcecie 
twierdzić, że powodem, dla którego Senat nie po-
winien uczcić tak wielkiej postaci jak Władysław 
Bartoszewski, jest to, że powiedział kilka moc-
nych słów, to dlaczego chodzicie 11  listopada 
pod pomniki Piłsudskiego, Witosa, Korfantego 
i Dmowskiego? Każdy z nich mówił mocne sło-
wa. (Oklaski) Jest absolutnie jasne, że dzięki tym 
4 wielkim postaciom, jak również tysiącom i mi-
lionom rodaków odzyskaliśmy w 1918 r. niepodle-
głość. Czy my naprawdę będziemy po wsze czasy 
wypominać Piłsudskiemu złe lata trzydzieste 
jego rządów, skoro suma jego działań dla dobra 

Rzeczypospolitej niewątpliwie wielokrotnie prze-
wyższa rzeczy, które były złe?

Pan mówił, Drogi Mój Przedmówco, że tylko 
z perspektywy co najmniej 100 lat można oce-
nić wielkie postacie historii. Nie. Przypominam, 
że również inne wielkie postacie historii, od 
Kazimierza Wielkiego czy nawet Mieszka I po 
Sobieskiego, miały liczne, liczne wady, niedo-
statki i że współcześni mieli im wiele do zarzu-
cenia. Z perspektywy kilkunastu lat po śmierci 
prof. Geremka czy 6 lat po śmierci Władysława 
Bartoszewskiego jest absolutnie jasne, że były 
to wielkie postacie, które spowodowały, że 
Rzeczpospolita stała się miejscem bardziej wol-
nym, bardziej dostatnim i bardziej bezpiecznym 
po tym, jak zaangażowały się one w politykę. 
Doceńcie to. Jeszcze raz proszę, żeby ta Izba uczci-
ła w głosowaniu te 2 wielkie postacie polskiej hi-
storii. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Klich?
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Klicha.

Senator 
BoGdan kLich 

Powiedzmy sobie otwartym tekstem: to jest 
spór o Okrągły Stół. To jest spór o metodę odzy-
skania niepodległości, ten spór, który obserwuje-
my w tej chwili na sali. Byli i są dzisiaj tacy, którzy 
uważają, że należało przelewać polską krew i że 
bez aktu przelania polskiej krwi nie da się odzy-
skać niepodległości. Byli też tacy, którzy uważali, 
że można to zrobić w inny sposób, że polska krew 
nie jest potrzebna do tego, żeby w chwili słabości 
rządów komunistycznych – taki był PRL po dru-
giej połowie lat osiemdziesiątych – dokonać nie-
zbędnych przemian, czyli przemian w kierunku 
demokracji, w kierunku innej formy gospodar-
ki, w kierunku ożywienia inicjatyw społecznych, 
czyli przedsiębiorczości. I ci drudzy wygrali. I nie 
możecie tego darować, że polska niepodległość zo-
stała osiągnięta bez przelania jednej kropli krwi.

(Głos z sali: To bzdura!)
Są oczywiście… Nie mówię o 1918 r. Mówię 

o 1989 r., kiedy w wyniku – powtórzę to raz jesz-
cze – głosowania udało się rozpocząć proces 
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przemian demokratycznych w Polsce. Co więcej, 
ten proces przemian demokratycznych udało się 
doprowadzić do szczęśliwego końca, takiego, że 
polskim towarem eksportowym przez wiele dłu-
gich lat były nasze osiągnięcia z  transforma-
cji demokratycznej. Kto jeździł na Ukrainę i do 
kogo przyjeżdżali Ukraińcy? My jeździliśmy na 
Ukrainę i do nas przyjeżdżali Ukraińcy, żeby 
uczyć się demokracji. Kto jeździł do Gruzji i do 
kogo przyjeżdżali Gruzini? Także do nas. Żeby 
było najbardziej paradoksalnie, zapytam: kto 
zapraszał polskich ojców założycieli, żeby słu-
żyli wiedzą o demokracji daleko, bo w świecie 
arabskim, np. w Tunezji po tzw. arabskiej wio-
śnie? Zapraszano polskich ojców założycieli tej 
przemiany. Zatem spór tak naprawdę jest o to, 
czy tacy ludzie jak Mazowiecki, jak Geremek, jak 
Bartoszewski, jak z oddali Jan Nowak-Jeziorański, 
Zbigniew Brzeziński mieli rację. W moim przeko-
naniu rzeczywistość potwierdziła, że mieli rację 
i że Okrągły Stół, a później wybory doprowadzi-
ły, bez przelania kropli polskiej krwi, do sukcesu.

Chciałbym się też odnieść do jeszcze jednej 
kwestii. Było pytanie o  lustrację i o dekomu-
nizację. Powiedziałem o  lustracji, nie powie-
działem o  dekomunizacji. Prof.  Geremek był 
przeciwnikiem dekomunizacji, ale to chyba do-
brze z punktu widzenia rządzących w tej chwi-
li w Polsce, bo musiałby być zdekomunizowany 
jeden z najbliższych współpracowników preze-
sa Kaczyńskiego, czyli pan Kazimierz Kujda, bo 
musiałby być zdekomunizowany sędzia Kryże, 
bo musiałaby być zdekomunizowana członkini 
socjalistycznego związku młodzieży – to się nazy-
wało chyba SZSP – czyli przybudówki PZPR, pani 
prof. Krystyna Pawłowicz, aktualnie sprawująca 
urząd sędziego…

(Senator Magdalena Kochan: I Piotrowicz.)
Krystyna Pawłowicz…
(Głos z sali: Piotrowicz też.)
A to zaraz powiem, chcę jeszcze coś powiedzieć.
Prof.  Krystyna Pawłowicz, aktualnie 

sprawująca urząd sędziego tzw. Trybunału 
Konstytucyjnego czy też poseł, a w tej chwili też 
sędzia tego tzw. trybunału, czyli pan Piotrowicz, 
jako były prokurator, który skazywał moich ko-
legów z KPN… tzn. oskarżał on moich kolegów 
z KPN w latach osiemdziesiątych. Oni wszyscy 
musieliby być zdekomunizowani. To kim byście 
dzisiaj robili? To kim byście dzisiaj pracowali?

I ostatnia uwaga. Gwarantuję panu senatoro-
wi, że będą następne takie uchwały. Gwarantuję. 

Gwarantuję, że będzie wniosek o uchwałę w spra-
wie upamiętnienia Zbigniewa Brzezińskiego ze 
względu na jego zasługi. Gwarantuję też, że bę-
dzie projekt uchwały w sprawie upamiętnienia…

(Głos z sali: Balcerowicza…)
Balcerowicz szczęśliwie żyje.
(Głos z sali: Co za przeszkoda…)
Gwarantuję, że będzie projekt uchwały 

upamiętniający…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-

Stanecka: Szanowni Państwo, proszę nie 
przeszkadzać.)

…Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Gwarantuję 
to. A być może moje koleżanki i moi koledzy jesz-
cze wymyślą inne wartościowe uchwały. Po co? 
Po to, żeby nie było właśnie tak, jak było w po-
przedniej kadencji, żeśmy przyjmowali uchwały 
dotyczące tego, co było 150 lat temu, 650 lat temu, 
100 lat temu, 170 lat temu, 360 lat temu, znowu 
100 lat temu, 110 lat temu, 150 lat temu… Nie będę 
wymieniał tematów tych uchwał. Otóż Senat jest 
po to, żeby żył życiem obywateli i obywatelek 
Rzeczypospolitej Polskiej, a nie żył zamierzchłą 
historią. Myśmy popełnili w tej kadencji błąd, 
bośmy upamiętnili króla Kazimierza Wielkiego. 
Mam nadzieję, że takich błędów już nie będzie. 
Jesteśmy od tego, żeby odpowiadać na bieżące 
wydarzenia i upamiętniać to, co jest najnowszą 
historią Polski. W związku z tym proszę przy-
jąć, Panie Senatorze, gwarancję tego, że następ-
ne uchwały w tym zakresie, przynajmniej w tych 
2 wymienionych przypadkach, będą. Dziękuję. 
(Oklaski)

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu…
(Senator Rafał Ślusarz: Pani Marszałek, ja 

w trybie sprostowania.)
Ale pan senator przemawiał?
(Senator Rafał Ślusarz: Art. 48 ust. 1 regulami-

nu, w trybie sprostowania… W wystąpieniu pana 
senatora, które niczym nie zaskoczyło, pojawił się 
pewien wątek skierowany do prawej strony sali.)

Przepraszam, Panie Senatorze…
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, pan chce zabrać głos w try-

bie sprostowania wypowiedzi pana senatora na 
podstawie artykułu…
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(Senator Rafał Ślusarz: Art. 48 ust. 1.)
Ust. 1: w przypadku błędnie zrozumianej lub 

nieściśle przytoczonej wypowiedzi… O to panu 
chodzi?

(Senator Rafał Ślusarz: Tak jest.)
Proszę bardzo, udzielam panu głosu.

Senator 
rafał ŚLUsarz 

Mam nadzieję, że błędnie zrozumiałem wy-
stąpienie przedmówcy, który sugerował prawej 
stronie, że może ona żałować, iż nie doszło do roz-
lewu krwi w 1989 r. Myślę, że tego poziomu me-
tafor retorycznych nie powinniśmy dopuszczać 
w Senacie. Szanujmy się nawzajem. Chyba że źle 
zrozumiałem…

(Senator Leszek Czarnobaj: Bardzo źle.)

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Wydaje mi się, Panie Senatorze, jeżeli mogę 
powiedzieć… Ja to zupełnie inaczej zrozumiałam. 
Być może pan senator to zrozumiał opacznie.

(Senator Rafał Ślusarz: Jest stenogram…)
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Szanowni 
Goście!

Pan senator Klich poniekąd ma rację. Tak, 
zawsze w dyskusji o postaciach, które odegrały 
ważną rolę w najnowszej historii – mówię to jako 
historyk – są emocje. Tak samo w okresie mię-
dzywojennym były różne emocje wokół różnych 
obozów politycznych w ocenie zaangażowania 
chociażby w wojnie bolszewickiej 1920 r. Ja abso-
lutnie nie chcę porównywać temperatury tam-
tych sporów i tych sporów po 1989 r., tylko mówię 
o pewnym ogólnym mechanizmie. Stąd zawsze 
jest trudność w ocenie osób, które miały wyra-
ziste poglądy, podejmowały określone działania. 
Ich działalność spotyka się z różną oceną. Sądzę, 
że jest to wyraz szacunku do różnych poglądów, 
szacunku do różnych ocen i do wolnej dyskusji.

Ja pana prof. Geremka, wówczas jeszcze do-
centa, poznałem w 1976 r., a więc 45 lat temu, jako 
młody student Wydziału Historii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Była to postać wtedy otoczona 
pewnym nimbem tajemniczości – w tym sen-
sie, że był związany z demokratyczną opozycją. 
Prowadził seminarium, które było bardzo cieka-
we dla koleżanek i kolegów, dla studentów, któ-
rzy interesowali się średniowieczem, był znanym 
mediewistą z cenionym dorobkiem. Jego semina-
ria, jak wynika z relacji, które mi zdawano – ja 
na nie nie chodziłem – były też forum dyskusji 
o różnych odniesieniach do aktualnych proble-
mów. Pan prof. Geremek był lubiany przez swo-
ich studentów – i to bez względu na to, jak się ich 
dalsze losy później potoczyły. Ja osobiście mia-
łem okazję zdawać egzamin ze starożytności 
u pani dr Geremkowej, która była małżonką pan 
prof. Geremka.

Wysoka Izbo, opowiem pewną anegdotę. Ja 
oczywiście mam krytyczną ocenę Okrągłego 
Stołu – wyraziłem to w moich książkach, nie chcę 
tutaj na ten temat wszczynać dyskusji. Uważam, 
że część elit solidarnościowych nie doceniła na-
strojów społecznych w 1989 r. Początek tych, na-
zwijmy to, niezrozumiałych dla znacznej części 
opinii publicznej działań to była słynna sprawa 
listy krajowej, która de facto nie powinna być 
uznana. Wówczas inny byłby wynik wyborów 
do ówczesnego Sejmu. Wtedy istniała jeszcze in-
stytucja listy krajowej. No, co do kwestii wyboru 
pana generała Wojciecha Jaruzelskiego na prezy-
denta Polski, to nie jest tajemnicą, że gdyby nie 
kilku posłów Obywatelskiego Komitetu…

(Głos z sali: Parlamentarnego.)
…Parlamentarnego – dziękuję za podpowiedź 

– to Wojciech Jaruzelski nie zostałby wybrany 
na tę funkcję. Jednak wówczas ta część opozycji 
twierdziła, że należy uszanować ustalenia, któ-
re zostały poczynione. Później była ocena rzą-
du Tadeusza Mazowieckiego, ta pierwsza wojna 
na górze, działania Lecha Wałęsy, jego krytyka 
rządu Tadeusza Mazowieckiego, te napięcia… 
One były wtedy bardzo silne. To te nasze dzi-
siejsze spory już są bardziej historyczne niż te, 
które wtedy były. Ja pamiętam spotkania na 
Uniwersytecie Warszawskim, pamiętam atmos-
ferę tamtych lat. I ja podtrzymuję tę moją kry-
tyczną ocenę, że nie wykorzystano szansy na to, 
żeby odciąć wyraźną, grubą kreską okres PRL od 
odradzającej się Rzeczypospolitej, ale taką wyraź-
ną kreską moralną, polityczną i prawną, bo to jest 
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wszystko istotne. Skutki tego niestety mamy do 
dnia dzisiejszego, na wielu polach. To jest moja 
ocena, moje zdanie, oczywiście nie każdy musi 
je podzielać.

Chciałbym zwrócić uwagę, że pan prof. 
Geremek słynął z niezwykłego pragmatyzmu. 
Jest grudzień roku 2000, profesor przestał być 
ministrem spraw zagranicznych, ale był nadal 
przewodniczącym Komisji Prawa Europejskiego 
w Sejmie III kadencji. Ja byłem członkiem tej ko-
misji. Zarządził posiedzenie w dniu, w którym 
miały mieć miejsce uroczystości związane z ko-
lejną rocznicą powstania Radia Maryja. No i część 
kolegów, ci, którzy chcieli się na to wybrać, mó-
wią do mnie: słuchaj, pójdź do pana profesora, 
do pana przewodniczącego i powiedz mu, że nie 
będzie nas na posiedzeniu komisji, dlatego że się 
na to wybieramy. Inni z kolei mówili: to niemoż-
liwe. Wiemy, jakie było nastawienie pana prof. 
Geremka do tej inicjatywy medialnej. Ja posze-
dłem – gabinet mieścił się jeszcze w tej dawnej, 
przedwojennej siedzibie Senatu – i mówię tak: 
panie profesorze, przychodzę do pana w imieniu 
grupy posłów, którzy wybierają się… I tu już nie 
pamiętam daty dziennej, którego dnia dokładnie 
były te uroczystości. I mówię dalej: jedziemy do 
Torunia i informuję pana profesora, że w związku 
z tym taka a taka liczba posłów nie będzie obec-
na na posiedzeniu komisji. Nie zdążyłem dojść 
do pomieszczeń swojej komisji – byłem wtedy 
szefem Komisji Kultury i Środków Przekazu – 
a już był telefon z sekretariatu Komisji Prawa 
Europejskiego. Pan profesor podjął decyzję o anu-
lowaniu tego posiedzenia i przełożeniu go na inny 
termin. Opowiadam o tym dlatego, że uważam, 
że jest to anegdota, która wiele pokazuje z jego re-
alizmu, z jego umiejętności prowadzenia dialogu.

Wysoka Izbo, myślę, że emocje, które są przy 
okazji tej uchwały, mogą być w pewnym sensie 
zrozumiałe, i to należy docenić. I jeszcze raz wró-
cę do przemówienia pana senatora Klicha –fak-
tycznie jest to spór o Okrągły Stół. Chciałbym, 
żebyśmy się pięknie różnili w tej sprawie i nie 
traktowali personalnie kwestii związanych z tą 
różnicą ocen. Sądzę, że takie by było przesłanie 
pana prof. Geremka, gdyby żył. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Było to ostatnie przemówienie w dyskusji.

W  związku z  tym lista mówców została 
wyczerpana.

Dla porządku informuję, że senatorowie 
Janusz Gromek, Adam Szejnfeld, Aleksander 
Szwed i Aleksander Pociej złożyli swoje przemó-
wienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu uchwały. To trzecie czytanie 
objęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono prze-
prowadzone wraz z innymi głosowaniami.

Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom 
za przybycie. Dziękuję bardzo.

I przechodzimy do następnego punktu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 553, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 553 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności, panią senator 
Dorotę Tobiszowską, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

(Głos z sali: Nie ma pani senator.)
(Głos z sali: Ale do następnego punktu…)
W takim razie zarządzam 5 minut przerwy. 

Prosiłabym, żeby w tym czasie pani senator spra-
wozdawca pojawiła się na sali.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 42  
do godziny 15 minut 43)

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Wznawiam obrady.
Wracamy do punktu trzeciego.
Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 

Narodowej i  Innowacyjności, panią senator 
Dorotę Tobiszowską, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, ja bym bardzo prosiła, 

żeby już powstrzymać się od rozmów. Dziękuję 
bardzo.

Senator SpraWozDaWca 
doroTa ToBiszowsk a 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!

*Przemówienia złożone  do protokołu – w załączeniu.
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Chciałabym w imieniu komisji gospodarki 
przedstawić krótkie sprawozdanie z posiedze-
nia komisji. Mianowicie na posiedzeniu ko-
misji gościł sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rozwoju i Technologii, pan Grzegorz Piechowiak. 
Posiedzenie komisji przebiegało sprawnie, obra-
dowaliśmy bardzo szybko. Praktycznie nikt nie 
wnosił żadnych uwag, w rozmowach nie pada-
ły żadne pytania odnoszące się do tej ustawy. Jej 
przyjęcie odbyło się jednogłośnie, było 11 głosów 
za przyjęciem tej ustawy. Bardzo proszę o przy-
jęcie tej ustawy. Dziękuję.

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 senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Nie.

Dziękuję, Pani Senator.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez 

rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster rozwoju i technologii.

Witamy pana ministra Piotra Uścińskiego.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w spra-

wie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stano-
wisko rządu?

To proszę bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

i Technologii Piotr Uściński: Mogę stąd?)
Proszę tutaj, na mównicę.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
rozWojU i technoloGii 
PioTr UŚciński 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ustawa dotyczy Polskiego Funduszu Rozwoju, 

który realizuje program „Tarcza finansowa PFR”. 
W kolejnych edycjach ten program nazywany był 
tarczą dla MŚP, tarczą dla dużych firm czy tar-
czą 2.0. PFR pozyskał pieniądze z emisji obligacji, 
które w całości wydatkował na pomoc przedsię-
biorcom. W efekcie PFR prowadzi dla tych pienię-
dzy, dla tych funduszy wyodrębnioną ewidencję 

dla zadań związanych z realizacją programu, tak 
by te znaczne środki było łatwo identyfikowalne 
w toku weryfikacji i kontroli. W celu zapewnienia 
przejrzystości rachunkowości prowadzonej przez 
PFR zasadne jest potwierdzenie niniejszą usta-
wą wymogu wyodrębnienia funduszu specjalnego 
dla każdego programu rządowego. 

Proponowana zmiana wynika z tego, że ak-
tualna ustawa nie określa zasad tego wyodręb-
niania. Chcemy wdrożyć tę naczelną zasadę 
w rachunkowości, wskazującą na konieczność 
stosowania przez jednostki przyjętych zasad ra-
chunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiają-
cych sytuację majątkową i finansową oraz wynik 
finansowy. 

Proponowane rozwiązanie jest już dzisiaj sto-
sowane przez PFR, ale przepis ma jednak cha-
rakter doprecyzowujący, ma na celu usunięcie 
jakichkolwiek wątpliwości co do prowadzenia 
ewidencji. 

Zmiana oczywiście nie wpływa na pomoc 
udzieloną w tarczy finansowej, nie ma tak na-
prawdę znaczenia dla przedsiębiorców, nie gene-
ruje żadnych dodatkowych kosztów dla Skarbu 
Państwa ani obywateli i jest zgodna z prawem 
Unii Europejskiej. Rząd oczywiście przychyla się 
do tej ustawy i jest prośba do państwa o jej popar-
cie. Dziękuję bardzo.

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 pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Adam Szejnfeld. Proszę bardzo.

Senator 
adam szeJnfeLd 

Dziękuję, Pani Marszałkini.
Panie Ministrze, czy może pan powiedzieć, po 

pierwsze, jaka ogólnie kwota przeszła przez Polski 
Fundusz Rozwoju od czasu jego powołania do te-
raz? A po drugie, jaka jest w ramach tej kwoty 
wartość samych emisji obligacji, o których pan 
minister wspomniał? Dziękuję.
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WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
rozWojU i technoloGii 
PioTr UŚciński 

Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Pań - 
stwo!

Panie Senatorze, pana pytanie nie dotyczy tej 
ustawy, wobec czego proponowałbym, żeby je za-
dać w formie interpelacji lub zapytania, ewentu-
alnie oświadczenia. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Adam Szejnfeld.

Senator 
adam szeJnfeLd 

Panie Ministrze, pan oczywiście może nie od-
powiadać albo może pan odpowiedzieć, że pan nie 
wie, ile miliardów złotych przeszło przez fundusz 
rozwoju. Dziwiłbym się, gdyby pan nie wiedział. 
No, myślałem, że uzyskam tę wiedzę od pana, ale 
za chwilę wejdę w internet, w Google i za mini-
stra polskiego rządu odpowie mi system interne-
towy. Tak nie powinno być. Ale chcę powiedzieć, 
że w takim razie…

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

…że w takim razie ta odpowiedź też nie jest 
adekwatna, nie tylko z tego powodu, ale i z tego 
powodu, że przecież jest jakaś przyczyna, ta, któ-
rą pan podał, związana z odpowiednim prowa-
dzeniem rachunkowości przez fundusz, a to jest 
związane z pieniędzmi i z kwotami, które przez 
ten fundusz przechodzą. To jest więc proste pyta-
nie i prosta odpowiedź powinna paść: „nie wiem, 
podam na piśmie” albo „wiem” i wtedy podać 
kwoty, no, nic więcej. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Panie Ministrze…

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
rozWojU i technoloGii 
PioTr UŚciński 

Ja jeszcze raz powtórzę. Szanowni Państwo, 
pytanie pana senatora nie jest związane z tą usta-
wą, wobec czego proszę, żeby było zadane w od-
powiedniej do tego formie.

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

i Technologii Piotr Uściński: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu senatora Adama 

Szejnfelda.

Senator 
adam szeJnfeLd 

Dziękuję, Pani Marszałkini.
Nie ulega wątpliwości, że nie wykorzystam 

przypisanego czasu, choćby dlatego, że mamy tu 
do czynienia z ustawą, która ma w dużej mierze 
techniczny, prawno-techniczny charakter.

W zasadzie mogę powiedzieć, że będziemy gło-
sować za tą ustawą, jest tylko 1 zasadnicza wątpli-
wość, którą chciałbym podnieść, bo ona nie może 
przejść niejako ponad dyskusją, którą prowadzi-
my. Chodzi mianowicie o to, że Polski Fundusz 
Rozwoju został powołany do wspierania przedsię-
biorców na polskim rynku. Od czasu, kiedy wybu-
chła pandemia, oczywiście wykorzystuje się ten 
fundusz także do realizowania programów wspar-
cia poprzez rządowe projekty przedsiębiorców na 
polskim rynku. To oczywiście prowadzi do tego, 
że przez Polski Fundusz Rozwoju przechodzą czy 
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przechodziły do niedawna, można powiedzieć, nie-
wyobrażalnie wielkie pieniądze, tak, niewyobra-
żalnie wielkie pieniądze. A rzeczą oczywistą jest 
to, że tak wielkie publiczne pieniądze powinny być 
wydawane transparentnie, jawnie i w taki sposób, 
aby można było to kontrolować. Stąd też obowią-
zek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji, przypi-
sywania określonych przychodów i kosztów – i to 
miałem na myśli, zadając pytanie – zgodnie z prze-
pisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunko-
wości. To wszystko jest okej.

Pytanie jest tylko takie: dlaczego w drugim 
roku funkcjonowania funduszu, wydawania tych 
pieniędzy w związku z pandemią wprowadza 
się te właściwe, potrzebne rozwiązania prawne, 
tak aby wszystkie przepływy finansowe, które 
przechodzą przez Polski Fundusz Rozwoju, do-
tyczące różnych aspektów jego działania, ale 
w tym przypadku główne wydatki są związa-
ne z programem walki z pandemią koronawiru-
sa, były jasne? Dlaczego teraz, a nie wcześniej? 
Jakie będą tego konsekwencje – myślę o wpro-
wadzeniu tych zmian ustawowych teraz, a nie 
wcześniej – dla całego procesu kontroli? To jest 
pytanie właściwie nie do pana ministra. Do pana 
ministra to jest pytanie o to, dlaczego dopiero 
teraz. A tamto to jest pytanie do instytucji kon-
trolnych, wewnątrzrządowych, zewnętrznych, 
do Najwyższej Izby Kontroli itd. Czy przed wpro-
wadzaniem tych zmian – zanim my chwalimy tę 
ustawę, która przyszła z Sejmu, zanim podpisze 
ją pan prezydent – wiemy, w jaki sposób i czy 
w ogóle będą kontrolowalne w odpowiedni spo-
sób w cywilizowanym państwie, jakim powin-
na być Polska, te miliardowe przepływy? I z tą 
wątpliwością Wysoką Izbę zostawiam. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczer - 

pana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Jolanta Hibner, Aleksander Szwed, Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska, Władysław Komarnicki 
i Wadim Tyszkiewicz złożyli swoje przemówie-
nia w dyskusji do protokołu.*

Zamykam dyskusję.

*Przemówienia złożone  do protokołu – w załączeniu.

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

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektó-
rych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr 555, a sprawozdania komisji – w drukach 
nr 555 A i 555 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
panią senator Halinę Biedę, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator SpraWozDaWca 
haLina Bieda 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałabym przedstawić sprawozdanie 

Komisji Infrastruktury dotyczące ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 
niektórych innych ustaw. W założeniu wniosko-
dawców niniejsza ustawa zmierza do poprawy 
bezpieczeństwa na drogach, w szczególności przez 
walkę z przestępstwami i wykroczeniami drogo-
wymi, oraz do wsparcia osób najbliższych ofiar 
wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

Komisja na swoim posiedzeniu jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała niniejszą ustawę oraz 
8 poprawek, co do których komisja prosi Wysoki 
Senat, aby zostały przyjęte wraz z całością usta-
wy. Jednocześnie chciałbym złożyć poprawki na-
pisane przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego 
i przez mnie. Dziękuję bardzo.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Przepraszam, 
tu jest też poprawka pani senator Sekuły, czyli są 
poprawki trojga senatorów.)

(Głos z sali: Ale nie ma podpisu pani Sekuły.)
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: A, to pani se-

nator uzupełni.)

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji, panią se-
nator Joannę Sekułę, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.
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Senator SpraWozDaWca 
Joanna sekUła 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i  Petycji w  sprawie ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
i niektórych innych ustaw przebiegło, podobnie 
jak w przypadku Komisji Infrastruktury, bardzo 
sprawnie. Wszyscy senatorowie biorący udział 
w komisji zdają sobie sprawę z powagi tego, co 
jest przedmiotem procedowania.

W posiedzeniu komisji wzięli udział: minister 
Warchoł, minister Weber, przedstawiciele licz-
nych organizacji zajmujących się problematyką 
związaną z ofiarami przestępstw drogowych.

Zostało złożonych kilka poprawek. W większo-
ści były to poprawki legislacyjne, ale było również 
kilka poprawek, które doprecyzowały kwestie 
wątpliwe, takie, które mogły by budzić wątpliwo-
ści podczas oceny skutku takiego wykroczenia. 
Wszystkie poprawki legislacyjne zostały przyjęte.

W głosowaniu nad całością ustawy wszyscy 
senatorowie opowiedzieli się za ustawą, a więc 
było 8 głosów za, nikt się nie wstrzymał od głosu 
i nikt nie był przeciw. 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-
natorów sprawozdawców.

Czy ktoś z  państwa pragnie zadać takie 
pytanie?

Proszę bardzo, pan senator Aleksander Szwed.

Senator 
aLeksander szwed 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Senator – to już może ta pani senator, 

która będzie mogła odpowiedzieć – chciałbym 
zapytać, czy na posiedzeniu komisji była mowa 
o art. 3 pkt 4, 6, 7 i 8, 10. Tam są stypizowane nowe 
wykroczenia; jest to m.in. nieustąpienie pierw-
szeństwa pieszemu, wyprzedzanie pojazdu na 
przejściu dla pieszych. Czy był podawany taryfi-
kator, czy była mowa o tym, jak będą wyglądały 
kary za te wykroczenia?

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Pani senator Halina Bieda:

Senator 
haLina Bieda 

Na posiedzeniu komisji nie zostały podane ta-
kie dokładne informacje. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie słyszę.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku 

prac parlamentarnych został upoważniony mi-
nister infrastruktury.

Witamy pana ministra Rafała Webera.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w spra-

wie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stano-
wisko rządu? Słyszę, że tak. Dziękuję.

Proszę bardzo.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie infraStrUktUry 
rafał weBer 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Zanim przejdę do meritum, czyli do szcze-

gółów ustawy, chcę bardzo gorąco podziękować 
Wysokiej Izbie i państwu senatorom z Komisji 
Infrastruktury i komisji porządku publicznego za 
pracę wykonaną w komisjach. Cieszę się bardzo 
z tego, że podeszliśmy do tematu bardzo poważnie 
i że obie komisje jednomyślnie – podkreślam: jed-
nomyślnie – pozytywnie zaopiniowały przedmio-
towe przedłożenie. Sądzę, że temat podniesienia 
stawek mandatowych za najgroźniejsze wykro-
czenia drogowe, te, które w sposób bezpośredni 
powodują utratę życia albo duży uszczerbek na 
zdrowiu, jest tematem ponadpolitycznym, po-
nadpartyjnym. Taki też oddźwięk miał projekt 
tej ustawy w Sejmie, bo 390 parlamentarzystów 
z różnych opcji politycznych poparło to rządowe 
przedłożenie. A więc dziękuję za tę pracę, która 
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do tej pory została wykonana na posiedzeniach 
senackich komisji.

Jeżeli zaś chodzi o same szczegóły projektu, 
to można je podzielić na 3 główne zagadnienia. 
Zagadnienie nr 1 to instytucjonalne wsparcie dla 
osób, które w wypadku drogowym straciły naj-
bliższych, czyli chodzi tu o pomoc w uzyskaniu 
renty socjalnej. To po pierwsze. Po drugie, pre-
miowanie tych, którzy jeżdżą w sposób bezpiecz-
ny i nie tylko nie powodują kolizji czy wypadków 
drogowych, ale również nie łapią mandatów za 
te najgroźniejsze, wskazane w ustawie wykro-
czenia drogowe – dzięki temu będą mogli liczyć 
na mniejsze składki na ubezpieczenie pojazdów. 
No i, po trzecie, cały obszar dotyczący podniesie-
nia mandatów drogowych za wykroczenia dro-
gowe, m.in. za radykalne, czyli o ponad 30 km/h, 
przekroczenie prędkości od tej dozwolonej, i to 
niezależnie od obszaru, czyli od tego, czy obszar 
jest zabudowany, czy niezabudowany, za jazdę 
bez uprawnień, i to nieważne, czy ktoś nie posia-
da ich w ogóle, czy ma zatrzymane prawo jazdy. 
Kolejna kwestia to oczywiście jazda po spożyciu 
alkoholu. Mamy zamiar – i taki jest cel tej ustawy 
– wyeliminować tych, którzy siadają za kierow-
nicę po spożyciu alkoholu i w ten sposób stwarza-
ją niebezpieczeństwo na polskich drogach. Tutaj 
też jest znaczne podniesienie stawki mandatowej 
i stworzenie recydywy, czyli podwójnego karania 
tych, którzy w ciągu 2 lat dopuścili się tego bardzo 
groźnego wykroczenia drogowego. Oczywiście je-
żeli chodzi o jazdę pod wpływem alkoholu, czyli 
gdy ma się powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi, 
to ten obszar zostanie uregulowany zmianami 
w kodeksie karnym, bo tam jest na to miejsce 
i te zmiany niebawem również zostaną Sejmowi 
i Senatowi zaprezentowane. Kwestia kolejna to 
zwiększenie stawek mandatowych za wykrocze-
nia związane z pieszymi, czyli za wyprzedzanie, 
omijanie innych pojazdów w obszarze przejścia 
dla pieszych. Wydłużamy również z roku do 2 lat 
obowiązek czy funkcjonowanie punktów karnych 
za te najgroźniejsze wykroczenia drogowe, a bieg 
tych 2 lat będzie liczony nie od momentu popeł-
nienia wykroczenia, tylko od momentu opłaty 
mandatu za to wykroczenie. Czyli będą tu 2 pie-
czenie na jednym ogniu: wydłużenie do 2 lat, ale 
z drugiej strony także skuteczność egzekucji, bo 
każdy, kto zostanie ukarany, będzie miał świado-
mość tego, że te 2 lata będą płynęły od momentu 
opłaty mandatu – czyli im szybciej opłacę man-
dat, tym szybciej pozbędę się punktów karnych, 

które uzyskałem np. za radykalne przekroczenie 
prędkości. Oczywiście załącznikiem do ustawy 
jest nowy taryfikator związany z liczbą punktów 
karnych. Za te najgroźniejsze wykroczenia dro-
gowe będzie można uzyskać jednorazowo nie 10 
punktów karnych, ale 15 punktów karnych.

Na tym polegają zmiany, które proponujemy. 
Ja jestem przekonany, że będą one miały pozytyw-
ny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
My w ostatnich latach widzimy poprawę, jeżeli 
chodzi o zmniejszenie liczby wypadków, rów-
nież jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby osób ran-
nych, niestety nie widzimy poprawy, jeżeli chodzi 
o liczbę osób, które tracą życie w wypadkach dro-
gowych, podczas wypadków drogowych, i wła-
śnie celujemy w te wykroczenia drogowe, które 
są najczęstszą przyczyną śmiertelnych wypad-
ków drogowych w naszym kraju – te z nadmierną 
prędkością i alkoholem. Mamy nadzieję, a nawet 
jesteśmy głęboko przekonani, że te właśnie prze-
pisy w sposób zdecydowanie pozytywny wpłyną 
na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
w naszym kraju. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
łek Marek Pęk)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawi-
ciela rządu.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Dowhan. Bardzo proszę.

Senator 
roBerT dowhan 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, pan tak pięknie opowiada, 

mówi, że tak ciężko pracujecie, że jedyną drogą 
do tego, aby wszyscy jeździli zgodnie z przepisa-
mi, są mandaty, jest to, żeby karać od rana do 
wieczora mandatami. Ale zabrakło mi tu jednego 
wyrazu – „edukacja”. Czy w ogóle takie słowo i po-
jęcie, które kiedyś było… Może pan nie pamięta, bo 
pan jest młody, ale kiedyś były spotkania z policją 
w szkołach, były miasteczka ruchu drogowego. 
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Edukacja. Czy edukacja nie jest ważniejsza niż 
wysokie, drakońskie mandaty, które sobie usta-
licie? Czy myślicie, że wszyscy będą nagle jeździli 
przepisowo?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Infra-
struktury Rafał Weber: Mogę, Panie Marszałku?)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie infraStrUktUry 
rafał weBer 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Skupiłem się tu tylko i wyłącznie na tej usta-

wie. Oczywiście mogę godzinami mówić o tym, 
co się zadziało, chociażby jeżeli chodzi o inwe-
stycje drogowe, bo to też jest ważny komponent 
dbania o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
Prowadzimy na niespotykaną jak dotąd ska-
lę inwestycje drogowe polegające na budowie 
dróg szybkiego ruchu, kończymy autostrady, 
jesteśmy daleko zaawansowani, jeżeli chodzi 
o drogi ekspresowe. Jest program budowy 100 
obwodnic, obwodnic w ciągach dróg krajowych, 
program dotyczący bezpiecznej infrastruktu-
ry. Przeznaczymy 2,5 miliarda zł w ciągu naj-
bliższych 4  lat na takie punktowe inwestycje 
polegające na budowie chodników, ciągów pie-
szo-rowerowych, przystanków autobusowych, 
bezpiecznych skrzyżowań, czy to z sygnaliza-
cją świetlną, czy to rond. To wszystko się dzieje 
w przypadku infrastruktury drogowej. Rządowy 
Fundusz Rozwoju Dróg, czyli wsparcie dla samo-
rządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 
to ponad 40 miliardów zł. Programu o takiej skali 
jeszcze nigdy nie było. Ponad 3 miliardy zł rocz-
nie przeznaczamy na wsparcie dla samorządów.

Inwestycje infrastrukturalne to jeden obszar 
poprawy BRD, a edukacja to kolejny. Nie wiem, czy 
pan senator widział kampanię, która jest w ostat-
nich miesiącach prowadzona przez Krajową Radę 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pt. „Czy to Cię 
tłumaczy?”. Są spoty w mediach ogólnopolskich 
i tematyczne bloki dyskusyjne, czyli rozmowy 
z fachowcami, z tymi, którzy na co dzień dbają 
o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, z Policją, 
z Inspekcją Transportu Drogowego. Działań edu-
kacyjnych tylko w tej kampanii jest naprawdę 

bardzo wiele. Mając 30 milionów zł – tyle wyda-
my w ciągu roku, nawet niespełna roku – można 
przygotować naprawdę bardzo dużo różnorakich 
materiałów. I to się dzieje.

Skoro mówimy o edukacji skierowanej do naj-
młodszych, to przypomnę Wysokiej Izbie, że od 
2016 r. dzięki staraniom ministra infrastruktury 
Andrzeja Adamczyka i wspólnym uzgodnieniom 
z ówczesną minister edukacji narodowej Anną 
Zalewską zostało poszerzone wychowanie komu-
nikacyjne w szkołach podstawowych. W ramach 
lekcji techniki dzieci między bodajże IV a VI klasą 
szkoły podstawowej uczą się właśnie o kwestiach 
związanych z tym, co mogą spotkać na drodze jako 
piesi i jako rowerzyści. Chcemy – jest to w poro-
zumieniu z obecnym ministrem edukacji narodo-
wej Przemysławem Czarnkiem – ten komponent 
lekcji techniki od przyszłego roku szkolnego, czyli 
2022/2023, poszerzyć. Będzie jeszcze więcej lekcji 
związanych z wychowaniem komunikacyjnym. 
Przyświeca nam tutaj przysłowie zaczynające się 
od słów „czym skorupka za młodu…”.

Nie mówiłem o tym, Panie Senatorze, ponie-
waż skupiłem się tylko i wyłącznie na ustawie. 
Działań edukacyjnych skierowanych do młod-
szych, niechronionych uczestników ruchu dro-
gowego, do kierowców, do osób starszych jest 
bardzo wiele. Są to działania prowadzone przez 
Ministerstwo Infrastruktury, przez Krajową 
Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przez 
Policję. Pogadanki czy przekazywanie elementów 
odblaskowych, kamizelek i opasek, to są działa-
nia prowadzone przez Inspekcję Transportu 
Drogowego. Były specjalne lekcje. Kiedy nie dało 
się ich organizować na miejscu, w szkole, to były 
prowadzone online. Chyba już w kilkuset kla-
sach szkół podstawowych były realizowane przez 
głównego inspektora transportu drogowego zaję-
cia w taki lekki sposób, bo wiadomo, że do dzie-
ci trzeba trafić w inny sposób niż do dorosłych. 
Naprawdę prowadzimy całą masę działań edu-
kacyjnych. I zapewniam wszystkich państwa 
senatorów, że w przyszłości również będą pro-
wadzone, chociażby jeżeli chodzi o te przepisy, 
które, mam nadzieję, od 1 stycznia wejdą w ży-
cie. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Szwed.
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Senator 
aLeksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, nowelizacja ustawy – Prawo 

o ruchu drogowym to bardzo ważna ustawa i ja 
bardzo dziękuję za tę nowelizację. Ona wychodzi 
tak de facto naprzeciw tym zjawiskom, które wy-
stępują na drogach. Chciałbym zapytać i popro-
sić pana ministra, żeby pan minister przedstawił 
– jeżeli oczywiście jest taka wiedza – statystyki 
dotyczące tych wydarzeń drogowych. One były 
przybliżone, jak wiem, gdzieś tam w ocenie skut-
ków regulacji.

I  chciałbym zapytać… Bo mówił pan mi-
nister o taryfikatorze. Chciałbym się odnieść 
do tego pierwszego pytania. Wiem, że będą za-
ostrzone kary za dotychczasowe wykroczenia, ale 
w art. 3 są stypizowane nowe wykroczenia. Czy 
ten taryfikator jest zaktualizowany też o te nowe 
wykroczenia?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie infraStrUktUry 
rafał weBer 

Jeżeli chodzi o taryfikator, to jest on w ge-
stii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Wiem, że teraz MSWiA pracu-
je nad taryfikatorem, który będzie obowiązywał 
od 1 stycznia przyszłego roku, też na podstawie 
tych przepisów i tych stawek minimalnych, któ-
re są określone w tejże ustawie. Tak że MSWiA 
przygotowuje, niemniej jednak jest on przyjmo-
wany rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów. 
Ten taryfikator w najbliższym czasie będzie mu-
siał zostać pokazany, bo do 1 stycznia przyszłego 
roku zbyt wiele czasu nie ma, trzydzieści kilka 
dni, tak że będzie on musiał zostać pokazany i tak 
jak mówię, będzie musiał rozporządzeniem pre-
zesa Rady Ministrów zostać przyjęty, aby mógł 
obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Jeżeli chodzi o statystykę wypadkowości, to 
w takim trendzie kilkuletnim mamy do czynienia 
rokrocznie ze spadkiem liczby wypadków łącz-
nie, tej ogólnej liczby wypadków na polskich dro-
gach. Mamy do czynienia z trendem spadku liczby 
osób rannych w tychże wypadkach drogowych. 
Ale od 2018 r. zatrzymał nam się trend spadko-
wy, jeżeli chodzi o ofiary, czyli o tych, którzy tracą 
życie podczas wypadku drogowego. I omawiane 

przepisy właśnie wychodzą naprzeciw temu, aby 
ten trend jednak uruchomić, a wręcz go zdyna-
mizować. Jesteśmy przekonani, że te przepisy 
zadziałają prewencyjnie, wpłyną na to, że wy-
kroczeń drogowych będzie mniej. A jak wykro-
czeń drogowych jest mniej, to znaczy, że ludzie 
jeżdżą bezpieczniej, że jest mniej wypadków 
i w konsekwencji mniej osób rannych, a także 
ofiar śmiertelnych.

Z ostatnich statystyk, które mam przed sobą, 
wynika, że na tę chwilę w 2021 r. mamy do czy-
nienia z ponad 5-procentowym spadkiem liczby 
wypadków drogowych, z ponad 8-procentowym 
spadkiem liczby osób zabitych i z ponad 2-pro-
centowym spadkiem liczby osób rannych w po-
równaniu do roku 2020. Był to rok, który był 
rokiem covidowym, od wiosny – z małą przerwą 
na lato – poprzez jesień i zimę mieliśmy do czy-
nienia z dużo mniejszą mobilnością polskiego 
społeczeństwa. I to również miało swój wyraz, 
jeżeli chodzi o poprawę wspomnianych statystyk 
w roku 2020. Widzimy jednak, że udaje nam się tę 
poprawę utrzymać w roku 2021, czyli tym, w któ-
rym funkcjonujemy już normalniej, jeżeli porów-
namy to do tego, co było w roku poprzednim. I jest 
to też wynik kilku czynników, m.in. kampanii, 
o których mówiłem, m.in. tego, że dróg, które są 
bezpieczne, przybywa zarówno na poziomie kra-
jowym, jak i na poziomie samorządowym, ale też 
jest to efekt przepisów prawa, które weszły w ży-
cie od 1 czerwca, czyli pierwszeństwa pieszego 
w momencie wchodzenia na jezdnię, zakazu tzw. 
jazdy na zderzaku na drogach szybkiego ruchu, 
ujednolicenia prędkości w obszarze zabudowa-
nym do 50 km/h przez całą dobę, a także zakazu 
korzystania z telefonów i innych urządzeń elek-
tronicznych przez przechodzącego przez przej-
ście dla pieszych. To wszystko procentuje. I tu 
mamy właśnie ten skumulowany efekt różnych 
działań w przestrzeni bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, które nie tylko przez rząd, lecz także 
przez samorząd oraz przez wszystkie organiza-
cje tym się zajmujące są w ostatnich miesiącach 
prowadzone.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo. 
P y tanie zadaje pan senator Micha ł 

Seweryński.
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Senator 
michał seweryński 

Panie Ministrze, chciałbym pana zapytać, czy 
po wejściu w życie nowych przepisów ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym decyzje w sprawie po-
zbawienia osoby, która popełniła wykroczenie, 
prawa jazdy, w sprawie zatrzymania prawa jaz-
dy będzie podejmował policjant na miejscu zda-
rzenia, czy jakiś inny organ administracyjny czy 
może sądowy.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie infraStrUktUry 
rafał weBer 

Tej procedury nie zmieniamy. W tę procedurę 
w ogóle nie wchodzimy. Ta procedura będzie odby-
wała się tak, jak do tej pory. Chyba jest tak, że po-
licjant kieruje wniosek do starostwa powiatowego 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
osoby, która została zatrzymana za jazdę powyżej 
50 km/h w obszarze zabudowanym czy z jakiegoś 
innego tytułu. Chociażby z tytułu, nie wiem, spo-
wodowania niebezpiecznego wypadku drogowego. 
I to starostwo powiatowe będzie wydawało decyzję 
administracyjną. My w tę procedurę tym projek-
tem ustawy w ogóle nie wchodzimy.

(Senator Michał Seweryński: Ale prawo jazdy 
będzie zatrzymywał policjant?)

Na miejscu tak, ale przyznam szczerze, że te-
raz nie ma obowiązku jazdy z dokumentem prawa 
jazdy. Teraz takiego obowiązku nie ma, znieśli-
śmy ten obowiązek ustawą deregulacyjną. Ale ta-
kie informacje są dostępne w systemie. Policjant, 
kontrolując na drodze, wie, czy dana osoba ma 
uprawnienia do jazdy pojazdem danej kategorii 
i on prawa jazdy fizycznie zatrzymywać nie musi. 
Po prostu nie ma takiego obowiązku.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Gogacza.

Senator 
sTanisław GoGacz 

Panie Ministrze, ja mam pytanie odnośnie 
do tego, jaki wpływ na bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym może mieć to, że do danych gro-
madzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców… Chodzi o art.  100aa, który jest 
zmieniany. W jego ust. 4 pkcie 12, który mówi 
o przestępstwach, wykroczeniach i punktach, do-
pisuje się jeszcze wysokości grzywien, a także do-
daje się nowy pkt 12a, który stanowi, że do danych 
gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców wpisuje się to, czy ta grzywna zosta-
ła ściągnięta, wyegzekwowana. Czy to nie jest tak, 
że te dane to są po prostu już dodatkowe informa-
cje, które nie muszą mieć wpływu na bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym? Przecież egzekucja, 
ściągnięcie grzywny to jest sprawa jeszcze innych 
przepisów, przepisów o egzekucji. I chyba inny 
dział prawa powinien się tym zajmować.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie infraStrUktUry 
rafał weBer 

Który to artykuł, Panie Senatorze?
(Senator Stanisław Gogacz: Chodzi mi o zmie-

niany art. 100aa ust. 4 pkt 12. Tam dodaje się 
wysokości grzywien. I dodaje się też pkt 12a, 
czyli informację o tym, czy ta grzywna została 
ściągnięta.)

Nie było do tej pory wątpliwości prawnych 
co do tego przepisu. To jest pierwszy głos, który 
zwraca na tę sferę uwagę.

A jeżeli pan senator pozwoli, to odniosę się, 
odpowiadając na to pytanie pisemnie. Teraz po 
prostu nie jestem w stanie tego zrobić.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Czelej.

Senator 
GrzeGorz czeLeJ 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Mam 2 pytania.
W art. 3 w pkcie 1 proponowanej ustawy okre-

śla się górną granicę kary grzywny na 30 tysię-
cy zł. Mam pytanie: na jakiej podstawie ta kwota 
została ustalona?
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I pytanie drugie, wiążące się z tym. Czy pań-
stwo mają badania na temat zależności: wy-
sokości kar a wypadki? Statystycznie na jakie 
wypadki to zwiększenie wpływa? Czy tego typu 
dane posiadacie? Dziękuję.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie infraStrUktUry 
rafał weBer 

Jeżeli chodzi o art. 3 i wykroczenia wskazane 
w §1a, za które będzie mogła być orzeczona kara 
w wysokości do 30 tysięcy zł, to o tym, czy kara bę-
dzie miała taką wysokość, będzie decydował sąd. 
Bo tu mówimy o grzywnach ustalanych przez sąd 
w drodze postępowania sądowego. Maksymalna 
grzywna w przypadku mandatu wystawionego 
na drodze będzie wynosiła 5 tysięcy zł zgodnie 
z tą ustawą, a w przypadku zbiegu wykroczeń – 
6 tysięcy zł. Tak że to sąd będzie decydował, czy 
naruszenie któregoś z artykułów kodeksu wykro-
czeń, który jest wymieniony w tymże artykule, 
należy potraktować właśnie karą do 30 tysięcy zł. 
Myślę, że sąd każdorazowo będzie indywidualnie 
odnosił się do danego przypadku i danego wykro-
czenia popełnionego przez kierującego pojazdem.

Jeżeli chodzi o kwestię zależności kar czy wy-
sokości mandatów i bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym, to szacujemy, że te przepisy – czyli ta 
konstrukcja, która jest przygotowana – pozwolą 
na redukcję zarówno wypadków drogowych, jak 
i ofiar, czyli osób, które giną na polskich drogach, 
o co najmniej 5% rok do roku. To jest minimum, 
które, jak sądzę, bez problemu zostanie osiągnię-
te. W zasadzie chyba już je osiągamy, mimo że te 
przepisy nie funkcjonują. Wiele dyskusji politycz-
nych i medialnych odbywa się w tym obszarze. Są 
tacy, którzy nie wiedzą, czy te przepisy już obo-
wiązują, czy one dopiero będą obowiązywać, no 
i to przekłada się na ich zachowania na drodze, 
na pozytywne postawy, na to, że przestrzegają 
przepisów prawa. Tak że według naszych sza-
cunków co najmniej 5-procentowy spadek rok do 
roku, a potem systematycznie przez kolejne lata 
będziemy obserwować od momentu wejścia w ży-
cie przepisów, które teraz proponujemy.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze!

Kwestia pieszych, bo ci są najsłabszymi 
uczestnikami ruchu. No, możemy tyle wymagać 
od kierowców, ile sami od siebie damy. Mam tu 
na myśli budowanie czy modernizację przejść dla 
pieszych. Jest w tej sprawie specjalny program. 
Czy mógłby pan minister troszeczkę przybliżyć, 
jaki jest, nazwałbym to, plan na przyszłość, jeśli 
chodzi o realizację tego programu? Ile już zrobi-
liśmy, jakie jest zapotrzebowanie gmin? To jest 
pierwsza kwestia.

I druga, związana z odblaskami. To może 
wydać się bulwersujące, ale mnie bardziej prze-
szkadza obecność nieoświetlonego pieszego 
w obszarze zabudowanym niż poza obszarem 
zabudowanym. Poza obszarem on nosi albo nie 
nosi tego odblasku… Ale tam na ogół się jedzie 
na długich światłach, a w obszarze zabudo-
wanym na krótkich. I ten nieoświetlony pie-
szy się pojawia w zasięgu wzroku w obszarze 
zabudowanym, nie wiem, 30 m od maski sa-
mochodu. Czy nie uważa pan, że po prostu bez 
względu na to, czy to jest obszar zabudowany, 
czy nie, ten pieszy ma mieć element odblasko-
wy? Oczywiście można dostarczyć te elementy, 
nie wiem, w formie jakiejś ogólnopolskiej akcji. 
One powinny być wszędzie dostępne, wystar-
czy tylko po nie sięgnąć. To nie ma być luksus, 
tylko element wyposażenia, tak jak np. w tej 
chwili maseczka. To według mnie pomoże, bo 
przyzwyczaimy po prostu ludzi… Już nie mó-
wię o obowiązku umieszczenia tych odblasków 
w przypadku dzieci, nie wiem, na butach, tor-
nistrach itd. Nie wiem, czy jest w tej chwili taki 
przepis, który to nakazuje.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.



Ustawa o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

47

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 24 listopada 2021 r.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie infraStrUktUry 
rafał weBer 

Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Senatorze, za to pytanie. 

Faktycznie od pewnego czasu dużą uwagę sku-
piamy na inwestycjach drogowych, które po-
prawią widoczność na przejściach dla pieszych. 
W ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury 
Drogowej, który, tak jak mówiłem, został przyjęty 
przez rząd na wiosnę tego roku, chcemy doświe-
tlić blisko 12 tysięcy przejść dla pieszych, które 
są na drogach krajowych. Wszystkie przejścia dla 
pieszych, które wymagają doświetlenia, chcemy 
doświetlić – i to nie w sposób byle jaki albo jak 
sobie dany oddział zażyczy, tylko w sposób, któ-
ry został przygotowany, specjalnie opracowany 
od strony technicznej, jednolity, tak aby pieszy 
był widoczny i przed przejściem dla pieszych, 
i na przejściu dla pieszych, ale nie był prześwie-
tlony. Bo czasami jest tak, że to oświetlenie pada 
w taki sposób, iż tego pieszego nie widać, bo on 
jest prześwietlony. Tak że w ramach Programu 
Bezpieczna Infrastruktura Drogowa doświetlimy 
blisko 12 tysięcy przejść dla pieszych na drogach 
krajowych.

Ponadto w tym roku uruchomiliśmy specjal-
ny komponent w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg dla samorządów gminnych i po-
wiatowych, które składały wnioski na doświe-
tlenie przejść dla pieszych, którymi zarządzają. 
Ponad 4  tysiące przejść dla pieszych w  całej 
Polsce na drogach gminnych i  powiatowych 
tylko i wyłącznie w tym roku zostało dofinan-
sowane. Z tego, co wiem, to te inwestycje są re-
alizowane, przetargi są ogłaszane, rozstrzygane, 
umowy są podpisywane. Tak że zadania są pro-
wadzone. Wojewodowie mieli do dyspozycji taką 
pulę, która, jak się okazało po pierwszym nabo-
rze, była wysoka i część środków finansowych 
pozostała do dyspozycji, tak że mogli ogłaszać 
kolejne nabory. Wiem, że duża część samorzą-
dów skorzystała z tych kolejnych naborów, tak 
żeby pozyskać środki finansowe na doświetle-
nie przejść dla pieszych. Łącznie to ponad 4 ty-
siące przejść, jak wynika z tego zestawienia, 
które otrzymałem ostatnio. Tak że dużą uwagę 
skupiamy na ochronie pieszych. Uznajemy, że 
skoro ustaliliśmy od strony prawnej, że pieszy 
ma pierwszeństwo w momencie wchodzenia na 
przejście dla pieszych, to musi być widoczny na 

samym przejściu dla pieszych, ale również wte-
dy, kiedy jest w jego bezpośredniej odległości. 
Tak że ten program realizujemy.

Jeżeli chodzi o odblaski, to ci, którzy nam za-
rzucali, a są tacy, zbyt małe działania związane 
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, któ-
rzy kpili: jedyne, co robicie, to promujecie od-
blaski i dajecie odblaski. Mówili, że Policja czy 
Inspekcja Transportu Drogowego dają odbla-
ski i że tych odblasków jest za dużo, że potrzeba 
innych działań. I faktycznie jest tak, że jest ich 
dużo. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego 
też w różne tego typu akcje się włączają, podob-
nie stowarzyszenia. Coraz bardziej popularne 
są odblaski w formie opasek na rękę, które się 
zakłada i tam są napisane różne kwestie zwią-
zane z jakimś stowarzyszeniem, więc ten od-
blask jest używany nie tylko jako element BRD, 
ale także jako reklama tego stowarzyszenia. Tak 
że tych odblasków jest bardzo dużo, są na wycią-
gnięcie ręki i zachęcamy wszystkich, żeby z nich 
korzystali.

Robimy wszystko, aby na obszarze zabudowa-
nym, czyli tam, gdzie ruch pieszych jest najwięk-
szy, separować ten ruch, żeby piesi mogli chodzić 
nie po poboczu, w takiej bliskiej odległości czy 
bliskiej styczności z pojazdami, tylko byli odse-
parowani i przemieszczali się albo po chodniku, 
albo ciągiem pieszo-rowerowym. I właśnie tego 
typu zadania mają pierwszeństwo zaraz po przej-
ściach dla pieszych w finansowaniu w ramach 
Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. 
Separacja ruchu pieszych i rowerzystów od ruchu 
pojazdów mechanicznych, nieważne czy osobo-
wych, czy powyżej 3,5 t, to jest zadanie, na którym 
już od pewnego czasu się koncentrujemy. I tutaj 
będziemy mieli również tego typu wsparcie na 
inwestycje samorządowe. W przyszłym roku wo-
jewodowie ogłoszą kolejny nabór, w ramach któ-
rego rozdzielą 1 miliard zł na cała Polskę, właśnie 
po to, aby samorządy i gminne, i powiatowe, tam, 
gdzie uznają, mogły dobudować chodnik albo ciąg 
pieszo-rowerowy. Czyli droga już jest dobra, jezd-
nia, ciąg główny dla pojazdów jest dobry, ale jest 
potrzeba zbudowania chodnika albo ciągu pieszo-
-rowerowego. To właśnie na to samorządy będą 
mogły pozyskać środki finansowe i później na to 
będą mogły je przeznaczyć.

Separacja ruchu mechanicznego, ruchu silni-
kowego od ruchu niechronionych uczestników ru-
chu drogowego – to jest cel, który nam przyświeca 
i mam nadzieję, że ten cel zrealizujemy.
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Sanator 
Jerzy czerwiński 

Jeśli można… Ten powszechny obowiązek no-
szenia odblasków być może można byłoby wpro-
wadzić tylko dla pewnej grupy, dla dzieci do 18 lat, 
bo w tej chwili obowiązuje poza obszarem zabu-
dowanym. Chodzi o to, żeby to można było może 
nie tyle wymuszać, ile przynajmniej mieć w za-
nadrzu jakby przepis, który będzie przynajmniej 
w odniesieniu do dzieci wskazywał, że jest to obo-
wiązek, obligo.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie infraStrUktUry 
rafał weBer 

Na pewno to promujemy w każdym możli-
wym miejscu. Ta ustawa jest reakcją na staty-
stykę i na dogłębne przeanalizowanie problemu. 
W tej chwili to, o czym mówi pan senator, czyli 
wypadki na obszarze zabudowanym z winy pie-
szego – i bardzo dobrze, to podkreślam jako plus 
– nie są zasadniczym problemem, jeżeli chodzi 
o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, dlatego 
w tej ustawie tego tematu nie ruszamy.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Tyszkiewicz.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Ministrze, częściowo senator Czelej wy-
ręczył mnie z zadania tego pytania, ale ja pozwo-
lę sobie zapytać o taką rzecz. Czy rozważaliście 
państwo, co bardziej wpływa na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego: wysokość kary czy nieuchron-
ność kary? To jest moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie: czy rozważaliście państwo 
możliwość zwiększenia – nie wiem, jak to powie-
dzieć – liczby policjantów w białych czapkach? 
Kiedyś policjantów w białych czapkach, ogólnie 
mówiąc, policjantów ruchu drogowego było dużo 
więcej. Ja uważam, że to działało bardzo moc-
no prewencyjnie, kiedy tych patroli policyjnych 

i  policjantów w  białych czapkach było dużo. 
Dzisiaj ich jest niewielu.

I ostatnie pytanie: czy ta wysokość kary rze-
czywiście… Może inaczej. Czy rozważaliście pań-
stwo połączenie wysokości kary z zarobkami? Do 
czego zmierzam? Te 30 tysięcy zł dla kogoś, kto 
zarabia najniższą krajową, to jest ogromna kara, 
ale dla osoby dobrze zarabiającej – już nie będę 
mówił kogo byłoby na to stać – to po prostu nie 
jest tak bardzo uciążliwa kara. Czy nie obawia-
cie się państwo, że część ukaranych osób będzie, 
powiedzmy, chciało odsiedzieć karę w areszcie, 
bo to się przelicza na 30 dni aresztowych? To się 
wiąże z początkiem mojego pytania dotyczącym 
tego, czy nieuchronność kary, czy wysokość kary 
ma tutaj większy wpływ.

I ostatnie już szybkie pytanie: czy kamery sa-
mochodowe – nie wiem, jak jest dzisiaj, może pan 
minister mnie sprostuje – są dowodem popełnie-
nia przestępstwa drogowego? Czy dzisiaj kamera 
zainstalowana w samochodzie… Mam nadzieję, że 
w przyszłości każdy samochód będzie wyposażo-
ny w kamerę i wtedy to będzie rzeczywiście do-
wód. Czy dzisiaj kamera jest dowodem? Dziękuję.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie infraStrUktUry 
rafał weBer 

Jeżeli chodzi o ostatnie pytanie, to wydaje mi 
się, że tak. To jest pytanie do Policji, do tych, któ-
rzy gromadzą materiał dowodowy danego zdarze-
nia drogowego, ale wydaje mi się, że tak, że jeżeli 
nagranie jest na tyle czytelne, że można z niego 
wywnioskować, wydedukować, kto zawinił, oce-
nić na jego podstawie sytuację, to może być ono 
materiałem dowodowym. Przynajmniej nie ma 
tutaj, jeżeli o to chodzi, przeszkód prawnych.

W kwestii tego, co będzie bardziej skuteczne, 
wysokość mandatów czy nieuchronność kary, 
myślę, że i jedno, i drugie. Wysokość mandatów 
w tej chwili jest taka sama jak w roku 1997, kie-
dy obecny taryfikator wszedł w życie. No, przez 
24 lata – daj, Panie Boże, zdrowie – ten taryfika-
tor nie był zmieniany. Zarobki się zmieniły, i to 
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wyraźnie, ceny również poszły do góry, co jest 
zrozumiałe, a mandaty tak jak je wtedy uchwa-
lono, tak do tej pory nie były zmieniane. Myślę, 
że czas na to najwyższy. Po zadaniach inwesty-
cyjnych, które są prowadzone, po decyzjach, któ-
re zostały podjęte, jeżeli chodzi o wydatkowanie 
setek miliardów złotych na inwestycje drogowe, 
po działaniach związanych z edukacją, z uświa-
damianiem i  promocją bezpiecznych postaw, 
przyszedł czas na punktowe podniesienie kar 
w przypadku niektórych, tych najgroźniejszych 
wykroczeń drogowych.

Ale również wzmacniamy egzekucję, Panie 
Senatorze, chociażby poprzez to, że wiążemy bieg 
2-letniego terminu likwidacji punktów karnych 
z opłatą mandatu. Ten bieg będzie liczony nie od 
momentu popełnienia wykroczenia albo stwier-
dzenia popełnienia wykroczenia przez daną 
osobę, tylko od momentu, kiedy ta osoba opłaci 
mandat za wykroczenie, które popełniła. No, to 
będzie taka bardzo mocna motywacja do tego, 
aby mieć to już za sobą, aby karę, która została 
nałożona, opłacić. Tak że i wysokość kar, i sku-
teczność egzekucji w naszej ocenie wpływają na 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Nie mam wiedzy, nie mam danych, jeżeli cho-
dzi o liczbę policjantów z drogówki. Nie wiem, czy 
jest ich na polskich drogach więcej, czy mniej. 
Myślę, że w okresach, kiedy mamy do czynienia 
z takim szczególnym natężeniem ruchu drogowe-
go, chociażby przed świętami, chociażby w czasie 
akcji „Znicz”, 1 listopada i przed 1 listopada, po-
licjantów na drogach jest więcej. I bardzo dobrze, 
bo wtedy siłą rzeczy ten ruch jest większy. Pilnują 
oni również odpowiedniej organizacji ruchu tam, 
gdzie tworzą się zatory i korki. Myślę, że z tym nie 
jest tak źle. No, są tacy, którzy uważają, że poli-
cjantów na drogach jest za dużo, ale to jest zawsze 
ocena subiektywna.

I  trzecie pytanie – powiązanie wysokości 
mandatów z zarobkami. Myśleliśmy o tym, Panie 
Senatorze. Miałoby to charakter pewnej sprawie-
dliwości społecznej, bo faktycznie dla bogatego 
mandat w wysokości chociażby 800 zł to nic, 
a dla kogoś, kto zarabia mało, byłoby to jednak 
bolesne. Niestety, jak stwierdziło Ministerstwo 
Finansów, jest zbyt wiele konstrukcji związa-
nych z wynagrodzeniem: umowa o pracę, zle-
cenia, świadczenia różnego rodzaju. Stworzenie 
takiego mechanizmu nie jest wcale takie łatwe, 
nie jest wcale takie proste. Być może on w przy-
szłości zostanie stworzony – ja nie mówię, że nie 

– aczkolwiek ustawa musi mieć swoją dynamikę, 
musi wejść w życie stosunkowo szybko. Żeby mo-
gła ona wejść w życie 1 stycznia, zostało to przy-
gotowane właśnie na tych starych zasadach. Czyli 
taryfikator ten nie jest związany z wynagrodze-
niem osoby, która popełniła wykroczenie.

Aczkolwiek jeżeli chodzi o decyzję sądu, który 
ma orzekać o tych stawkach z art. 3 – wysokość 
grzywny może sięgać 30 tysięcy zł –to sąd będzie 
musiał kierować się… Tak właśnie jest to okre-
ślone bodajże w art. 24 kodeksu wykroczeń. Sąd 
będzie musiał kierować się sytuacją materialną 
i rodzinną osoby, którą będzie sądził, tak że tu-
taj ten argument dotyczący zamożności jest już 
obecny.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Dowhan.

Senator 
roBerT dowhan 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam 3 pytania, Panie Ministrze. Czy te 

wszystkie kwestie, o których pan mówi, kwe-
stie związane z mandatami, były konsultowa-
ne z PZMot, Polskim Związkiem Motorowym, 
i z innymi organizacjami zajmującymi się bez-
pieczeństwem ruchu drogowego? To moje pierw-
sze pytanie.

Drugie. Czy przeprowadzono lub czy przepro-
wadzi się gruntowną weryfikację znaków drogo-
wych, których znaczna część albo stoi tam, gdzie 
nie powinna stać, albo ogranicza tam, gdzie nie 
powinna ograniczać, albo w ogóle nie nadaje się 
do tego, żeby gdziekolwiek stać. Jest takich przy-
padków dużo. Mogę powiedzieć, że znam również 
kilka takich miejsc, w których stoją policjanci i ła-
pią na radar. Gdy się zatrzymałem i spytałem, 
dlaczego ten znak tu stoi, to oni powiedzieli, że nie 
są od tego. Ale żeby stać i łapać, i nakładać man-
daty, to już są chętni. To jest moje drugie pytanie.

I trzecie. Skoro pan mówi, co cieszy moje ucho, 
że spada liczba wypadków, ofiar śmiertelnych 
itd., to dlaczego wyskakujecie teraz z podwyż-
kami mandatów? Czy nie lepiej zainwestować 
w edukację? Skoro pan mówi, że mandaty nie 
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wpływają na to, no to ja nie rozumiem tej logiki. 
Dziękuję.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję.
Bardzo proszę.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie infraStrUktUry 
rafał weBer 

Panie Senatorze, z całym szacunkiem, ale nie 
słuchał pan. Ja 2 razy powtarzałem, że niestety 
nie spada statystyka związana z ofiarami śmier-
telnymi. Od 2018 r. jesteśmy mniej więcej na tym 
samym poziomie. Są spadki liczby wypadków 
i osób rannych, aczkolwiek ich dynamika jest zbyt 
mała. Widzimy, że dochodzimy do ściany, że bez 
zmian prawnych, bez pewnego podkręcenia sank-
cji, będziemy obracać się wokół własnego ogona. 
Stąd decyzja rządu i, mam nadzieję, również par-
lamentu – decyzja Sejmu już za nami, na Senat 
również liczymy – żeby w kilku miejscach, jeżeli 
chodzi o kodeks wykroczeń, zareagować.

Kwestia pytania o konsultacje. No, nie dość, że 
takie konsultacje były – różnego rodzaju związki 
poruszały ten temat w ramach konsultacji – to 
jeszcze przedstawiciele różnego rodzaju stowa-
rzyszeń byli obecni podczas prac nad tą ustawą 
zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Tylko że, jak 
to często bywa przy tego typu ustawach, mieliśmy 
do czynienia z rozbieżnymi stanowiskami. Jedni 
mówili: więcej – chodziło o wysokość stawek 
mandatowych, chodziło też o zakres tej ustawy 
– a inni mówili: mniej, to za dużo. Tak że naszym 
zadaniem jest stworzenie tutaj takiego rozwią-
zania, które będzie w zakresie stawek – chociaż 
nie tylko stawek – rozwiązaniem adekwatnym 
i skutecznym.

Jeżeli chodzi o znaki drogowe, to muszę po-
dzielić tę odpowiedź na 2 części. Zacznę od zacho-
wań zarządców dróg, bo tak naprawdę to zarządca 
drogi zarządza danym odcinkiem drogi, kształtu-
je organizację ruchu i decyduje o tym, jaka pręd-
kość jest dopuszczona na danym odcinku drogi. 
Nie robi tego sam, robi to w ramach komisji, do 
której należą również przedstawiciele komendy 
powiatowej Policji. Policjant nie może powiedzieć, 
że nie miał wpływu na to, że w danym miejscu jest 
ograniczenie, bo prawdopodobnie w posiedzeniu 

komisji, która o tym zdecydowała, uczestniczył 
czy współuczestniczył jego kolega z wydziału ru-
chu drogowego. Tak że jeżeli chodzi o określenie, 
na jakim odcinku prędkość ma być mniejsza, a na 
jakim większa, należy to każdorazowo do zarząd-
cy drogi. A przypominam, że w Polsce są 4 typy 
zarządców dróg. Są zarządcy gminni, powiato-
wi i wojewódzcy, a drogami krajowymi zarządza 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jeżeli zaś chodzi o same znaki, które istnieją 
w polskim systemie prawnym, no to je kształtuje 
tzw. czerwona książka. Ja z wielką chęcią wysłu-
chałbym dyskusji – ale takiej naprawdę poważ-
nej, bardzo szczegółowej – o tym, które znaki 
w Polsce są niepotrzebne. Bo wielu mówi, że jest 
za dużo znaków, że znaki są niepotrzebne, a jak 
zapytam, które, to już konkretna odpowiedź nie 
pada. No, wtedy już konkretnej odpowiedzi nie 
ma. Czyli z tym tematem jest trochę tak jak z yeti. 
Widziałem yeti! Ale gdzie? No i po zawahaniu 
pada odpowiedź: ktoś mi powiedział, że widział. 
Ja naprawdę usiądę do poważnej rozmowy na te-
mat czerwonej książki z każdym, kto ma tutaj me-
rytoryczne propozycje i chce je przedstawić.

Ale bardzo często kwestia oznakowania my-
lona jest z postawą zarządców dróg. Jeszcze raz 
powtarzam: to zarządca dróg decyduje, czy na 
danym odcinku drogi, np. w obszarze niezabu-
dowanym, mamy do czynienia z  chwilowym 
obniżeniem prędkości do 60 km/h, bo jest tam, 
powiedzmy, skrzyżowanie z pierwszeństwem 
przejazdu, czy jednak nie. Za każdym razem decy-
duje o tym zarządca drogi. Powtarzam: decyduje 
albo zarządca gminny, albo zarządca powiato-
wy, albo zarządca wojewódzki, albo Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Szejnfeld.

Senator 
adam szeJnfeLd 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, mam pytanie związane 

oczywiście z bezpieczeństwem ruchu, ale doty-
czące użytkowników jednośladów, głównie ro-
werów. Chodzi mi o to, że, jak pan minister wie, 
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większość ludzi w Polsce, zwłaszcza jesienią, 
zimą, wiosną, ubiera się na ciemno. Rowerzyści 
o zmroku, w nocy poza terenem zabudowanym 
są słabo widoczni. W terenie zabudowanym jest 
podobnie. Te wszystkie działania, o których pan 
mówi, oczywiście są słuszne, zwłaszcza te doty-
czące separacji ruchu, ale w związku z nowymi, 
wcześniej przyjętymi przepisami, dotyczącymi 
np. pierwszeństwa pieszego, wejścia na przejście 
dla pieszych itd., niewiele już dają. Jak pan mi-
nister pewnie wie, rowerzyści niestety traktują 
samych siebie jako pieszych i notorycznie wjeż-
dżają na przejścia tam, gdzie nie ma ścieżek, co 
wywołuje duże zagrożenie.

(Sygnał timera)
O  co mi chodzi? Chodzi mi o  znakowanie 

rowerów. Czy państwo przewidujecie zmianę 
przepisów dotyczących oznakowania rowerów, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o oświetlenie? Owszem, 
większość rowerzystów – użyję takiego pojęcia, 
takie jest moje doświadczenie – nie używa żad-
nego oświetlenia, a ci, co go używają, używają 
oświetlenia, które formalnie spełnia wymogi, 
ale faktycznie nie powoduje, że widzi się rowe-
rzystę. Być może trzeba pomyśleć o tym, że pa-
rametry oświetlenia musiałyby być zmienione, 
tak żeby zwiększyć bezpieczeństwo samych ro-
werzystów, a także innych użytkowników dróg. 
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Zwracam tylko uwagę, Panie Senatorze, że 

dwukrotnie przekroczył pan czas. Proszę pań-
stwa senatorów…

(Senator Adam Szejnfeld: Zadałem 2 pytania.)
…o  dyscyplinę czasową. Po to testujemy 

to urządzenie, żebyście się państwo raczej 
samodyscyplinowali.

(Głos z sali: Panie Marszałku, trzeba pilnować.)
Ja właśnie nie chcę upominać państwa tak ry-

gorystycznie jak w Sejmie.
(Głos z sali: Trzeba, trzeba.)
Bardziej bym chciał, żebyście państwo, jak 

słyszycie ten dźwięk… Proszę wtedy kończyć 
pytanie.

(Senator Adam Szejnfeld: Proszę wybaczyć, to 
pierwszy dzień…)

Bardzo proszę.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie infraStrUktUry 
rafał weBer 

Panie Marszałku, wypowiedź pana senato-
ra była trochę dłuższa. Ja ją uznaję za takie małe 
wyrażenie skruchy i delikatne przyznanie się do 
winy, uderzenie w piersi. Jeżeli chodzi o rowe-
rzystów, to za państwa czasów nastąpiła rady-
kalna zmiana. Chodzi o nadanie pierwszeństwa 
rowerzystom w pewnych sytuacjach, co faktycz-
nie może stwarzać zagrożenie. To było bodajże 
w 2012 r…

(Senator Adam Szejnfeld: Ja tego nie traktu-
ję w kategoriach, kto był pierwszy, a kto drugi. 
Chodzi o to, żeby po prostu ludzie nie ginęli na 
drogach.)

No właśnie. Uznaję, że tutaj jest jakiś pro-
blem, i nie ukrywam, że my się za to weźmiemy, 
ale oczywiście będziemy działać sukcesywnie. 
Zrobimy to, jak rozwiążemy te problemy, które są 
problemami większymi, czyli te, które generują, 
tak jak powiedziałem na początku, dużo większą 
liczbę wypadków drogowych i ofiar na drogach. 
Oczywiście obowiązkowym wyposażeniem każ-
dego roweru jest światło, zarówno z przodu, jak 
i z tyłu. To jest określone bodajże w rozporządze-
niu. Jest pytanie, czy każdy rowerzysta faktycz-
nie posiada taki rower. Ja mam osobiście, jeżeli 
chodzi o wyposażenie roweru, doświadczenia 
pozytywne. Inaczej oceniam niektóre postawy 
rowerzystów, ale, tak jak mówię, to już jest kwe-
stia zmiany przepisów strukturalnych, kwestia 
głębsza aniżeli tylko zwrócenie uwagi na światła, 
które są obowiązkowym wyposażeniem każdego 
roweru w naszym kraju.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
To było ostatnie…
Jeszcze pan senator Dowhan. Bardzo proszę.

Senator 
roBerT dowhan 

Ja się zastanawiałem, Panie Ministrze, czy za-
dać to pytanie, czy nie. Chciałbym pana prosić 
o komentarz. W październiku otwierano odcinek 
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drogi S7. Nie wiem, czy pan tam był, czy nie. Był 
tam na pewno pana szef, minister Adamczyk, któ-
ry te zmiany jak gdyby firmuje, podpisuje się pod 
nimi. Minister poucza całe społeczeństwo, jak my 
wszyscy mamy się zachowywać na drodze, a sam, 
kiedy otwarto tę drogę, jak pan wie… Ja tam nie 
byłem. Kiedy puszczono ruch samochodów na S7, 
oficjele, w tym pan Adamczyk, stali na pasie wy-
łączonym z ruchu i machali do kierowców, czym 
złamali przepisy ruchu drogowego. Oczywiście 
była tam policja, ale nikt się tym nie zajął. A teraz 
pan staje tutaj i mówi o tym, o tamtym itd.

(Senator Maria Koc: Bądźmy poważni.)
Minister Adamczyk jak gdyby nie dał przy-

kładu, żeby iść za słowami, które pan mówi 
z mównicy.

(Sygnał timera)
Prosiłbym o komentarz. Jak to się ma do tego, 

co pan powiedział?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie infraStrUktUry 
rafał weBer 

Skoro stał w miejscu wyłączonym z ruchu, no, 
to chyba wykroczenia drogowego nie popełnił – 
to po pierwsze.

A po drugie, skoro przechodzimy do tematu 
stricte politycznego, to czy Wysoki Senat podej-
mie jakąś uchwałę potępiającą zachowanie pana 
Donalda Tuska, który w  obszarze zabudowa-
nym jechał z prędkością o 57 km/h większą niż 
dopuszczalna?

(Głos z sali: A panu się nie zdarzyło prze - 
kro czyć?)

I nie przeprosił. Nie przeprosił. Czy Wysoka 
Izba podejmie taką uchwałę w ramach walki 
o bezpieczeństwo w ruchu drogowym i może za 
przewodniczącego Platformy Obywatelskiej prze-
prosi? Ja myślę, że byłoby to faktycznie pokazanie 
pewnej solidarności i tego, że takich zachowań nie 
tolerujemy i nie akceptujemy.

(Senator Robert Dowhan: Ja prosiłem o sko-
mentowanie tamtej sytuacji.)

Można ująć to w uchwale.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa 
senatorów chce zadać pytanie? Nie.

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Infra-

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

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie 
zadane przez senatora Stanisława Gogacza.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Danutę 

Jazłowiecką.

Senator 
danUTa Jazłowieck a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogo-

wym i niektórych innych ustaw zaostrza kary 
dla sprawców wykroczeń drogowych. Celem tych 
działań ma być walka z piratami drogowymi i po-
prawa bezpieczeństwa na drogach. Grzywna za 
łamanie przepisów drogowych zwiększona zo-
stała 6-krotnie, z dotychczasowych 5 tysięcy do 
30 tysięcy zł, a za przekroczenie dopuszczalnej 
prędkości o ponad 30 km/h grozić będzie mandat 
karny w kwocie od 800 do 5 tysięcy zł niezależnie 
od tego, czy naruszenie zostało stwierdzone w ob-
szarze zabudowanym, czy poza nim.

Ponadto osoba kierująca pojazdem mecha-
nicznym, która nie będzie stosować się do zakazu 
wyprzedzania określonego ustawą bądź znakiem 
drogowym, podlegać będzie karze grzywny od 
1 tysiąca do 30 tysięcy zł, a za prowadzenie po-
jazdu na drodze publicznej w strefie zamieszkania 
lub w strefie ruchu bez wymaganego uprawnie-
nia albo kierowanie pojazdem niedopuszczonym 
do ruchu zastosowana może zostać nawet kara 
aresztu.

Sprawca, który nie zachowa należytej ostroż-
ności, nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu, nie 
zatrzyma pojazdu w celu umożliwienia przejścia 
przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używa-
jącej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej 
ograniczonej sprawności ruchowej, wyprze-
dza na przejściu dla pieszych, na którym ruch 
nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym 
przejściem, omija pojazd jadący w tym samym 
kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia 
pierwszeństwa pieszemu, czy narusza zakaz jaz-
dy po chodniku lub przejściu dla pieszych, bę-
dzie musiał liczyć się z mandatem nie niższym 
niż 3 tysiące zł.
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Taka sama grzywna będzie groziła za nieza-
chowanie należnej ostrożności lub za spowodowa-
nie zagrożenia przez osobę znajdującą się w stanie 
po spożyciu alkoholu. Jeżeli zaś w ciągu 2 lat od 
pierwszego zdarzenia ukarany ponownie dokona 
w tym zakresie czynu zabronionego, kara sięgnie 
do 5 tysięcy zł.

Ponadto do katalogu wykroczeń zagrożonych 
grzywną do 30 tysięcy zł dodano odmowę wska-
zania na żądanie uprawnionego organu, komu 
powierzono pojazd do kierowania w określonym 
czasie.

W noweli ustawy zmieniono też system punk-
tów karnych. Za naruszenie przepisów ruchu 
drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 
15 punktów karnych – teraz tylko 10. Zniesione 
zostaną specjalne kursy prowadzone przez woje-
wódzkie ośrodki ruchu drogowego, dzięki którym 
kierowcy mogli zmniejszyć liczbę posiadanych 
punktów. Wprowadzono z  kolei mechanizm 
uzależniający usunięcie punktów karnych za 
naruszenie przepisów ruchu drogowego od ure-
gulowania mandatu. I tu uwaga: będą one kaso-
wane po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny, 
a nie, jak dotychczas, od dnia wystawienia man-
datu. Od liczby punktów karnych uzależniona 
została wysokość składki polisy OC. W tym celu 
firmy ubezpieczeniowe uzyskają dostęp do syste-
mu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 
System tzw. punktów karnych ma się zmienić po 
9 miesiącach od publikacji ustawy.

Poprzez nadanie uprawnienia do uzyskiwa-
nia renty wypłacanej przez sprawcę modernizacja 
ustawy ma wesprzeć osoby najbliższe ofiar wy-
padków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. 
Świadczenie to będzie zwolnione od podatku do-
chodowego i niewliczane do dochodu przy obli-
czaniu świadczeń rodzinnych.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Według danych policyjnych tylko w 2020 r. wy-
darzyło się 23 tysiące 540 wypadków drogowych 
mających miejsce na drogach publicznych, w stre-
fach zamieszkania lub strefach ruchu. Zginęło 
w nich 2 tysiące 491 osób, 26 tysięcy 463 zostały 
ranne, w tym 8 tysięcy 805 ciężko. W niemal 90% 
winnymi okazali się prowadzący pojazdy. Pijani 
kierowcy stanowili 7,9% sprawców wypadków 
drogowych.

Powołując się na te informacje, nie mam naj-
mniejszych wątpliwości, że już najwyższy czas, 
aby urealnić stawki mandatów. Nie czyniono 
tego od ponad 20 lat. A przecież gdy w 1997 r. 

maksymalny mandat to było 500 zł, czyli tyle, ile 
za pojedyncze wykroczenie jest nadal, to kwota 
ta była wyższa od minimalnej pensji i stanowiła 
60% średniego wynagrodzenia. Dzisiaj taki man-
dat to zaledwie 19% najniższego wynagrodzenia 
i 9% średniego. Wielu kierowców, kpiąc sobie 
z niewielkich kar finansowych, lekceważy prze-
pisy dotyczące pieszych i ograniczeń prędkości. 
Skutkiem tego są szaleńcze wyścigi kończące się 
często tragicznymi wypadkami.

Niestety, Polska od lat zajmuje ostatnie miej-
sce we wszelkich europejskich rankingach do-
tyczących bezpieczeństwa drogowego. Liczne 
kampanie poświęcone tej kwestii nie przynoszą 
większych rezultatów. Warto przy tym pamię-
tać, że aż 82% polskiego społeczeństwa popiera 
wprowadzenie surowszych kar za przekraczanie 
prędkości. 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Mimo że zagłosuję za przyjęciem nowelizacji usta-
wy, uważam, że ustawa w aktualnej formie skła-
nia do kilku poważnych refleksji. Obawiam się, 
że przeważa w niej ukierunkowanie na karanie, 
a nie na poprawę bezpieczeństwa.

Po pierwsze, wprowadzenie bardzo wysokiej 
grzywny za łagodniejsze czyny zabronione może 
się skończyć tym, że wykroczenia drogowe będą 
karane surowiej niż popełniane przez kierow-
ców przestępstwa. Zaburza to spójność prawa 
karnego.

Po drugie, za wypadki drogowe odpowiadają 
nie tylko kierowcy. W kategorii: najniebezpiecz-
niejsze drogi na kontynencie o pierwsze miejsce 
rywalizujemy jedynie z Bułgarią i Rumunią. Przy 
tej okazji chciałabym zaapelować, aby rząd zadbał 
również o ujednolicenie przepisów drogowych 
– obecnie porozrzucane są one po wielu aktach 
prawnych – lepszą organizację ruchu, czytelne 
i logiczne oznakowanie i naprawę zniszczonych 
odcinków dróg lokalnych. 

Po trzecie, odnoszę wrażenie, że służbom 
nadzorującym przestrzeganie przepisów dro-
gowych nie zawsze zależy na poprawie bezpie-
czeństwa. Powszechnie wiadomo, że skuteczność 
ich działań oceniana jest na podstawie liczby za-
trzymanych praw jazdy i wystawionych man-
datów. Ze strony organów ścigania brakuje też 
podstawowej dbałości o staranność pomiarów 
prędkości, czego przyczyną jest niska jakość 
części wykorzystywanego przez Policję sprzę-
tu oraz nieprzestrzeganie procedur dotyczących 
jego użytkowania.
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Po czwarte, przykład idzie z góry. Co chwilę 
słyszymy o prominentnych politykach, celebry-
tach, a nawet policjantach bezkarnie łamiących 
przepisy ruchu drogowego. Przykładem niech 
będą niebezpieczne przejazdy kolumn rządowych.

Po piąte, brakuje powiązania wysokości kar 
z możliwościami finansowymi sprawcy wykro-
czenia. Dla wielu osób 30-tysięczny mandat to 
więcej niż ich roczne dochody. Może warto się-
gnąć po rozwiązania stosowane chociażby w nie-
lubianych przez część naszego społeczeństwa 
Niemczech, gdzie kierowca złapany na jeździe po 
alkoholu kierowany jest na badania medyczno-
-psychologiczne, obiegowo zwane idiotentestami? 
Jak można się domyślić, właściwie żaden kierow-
ca nie chce na takie badania trafić.

Po szóste, sądzę, że likwidacja płatnych szko-
leń dla kierowców naruszających przepisy ruchu 
drogowego nie jest najlepszym pomysłem, tym 
bardziej że do wielu kierowców najwyraźniej nie 
dociera, jakie konsekwencje może mieć zbyt szyb-
ka jazda. Specjalne kursy mogą im to uświadomić.

Po siódme, częstsze i  skuteczne kontro-
le drogowe działają lepiej niż wysokość kary. 
Najbardziej uważają na drodze ci kierowcy, któ-
rym brakuje 1 punktu czy 2 do utraty prawa jazdy.

Po ósme, boję się, że przy powiązaniu stawek 
OC z historią wykroczeniową kierowców dla jed-
nych polisy zdrożeją, a dla pozostałych pozo-
staną na dotychczasowym wysokim poziomie. 
Proponuję szukanie rozwiązań motywujących. 
Dziękuję.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Pa n ie Ma rsza ł k u! Pa n ie i   Pa now ie 
Senatorowie! Panie Ministrze!

Będę się odnosił do fragmentu, który uważam 
za tak samo istotny jak ten, który był poruszany 
w różnych wystąpieniach moich przedmówców, 
także w pytaniach. Pamiętając o tym, że pro-
jekt ma ograniczyć liczbę wypadków drogowych 

i zdarzeń niebezpiecznych… Oczywiście nigdzie 
na świecie nie udało się wyeliminować ich w 100%. 
Musimy pamiętać o ofiarach, poszkodowanych 
i ich bliskich. Wsparcie dla ofiar wypadków dro-
gowych, czyli poszkodowanych przestępstwem, 
w tym przypadku przestępstwem oczywiście dro-
gowym… Te osoby w przeszłości – taki był pomysł 
legislacyjny – miały korzystać z tzw. funduszu 
sprawiedliwości, którego pełna nazwa brzmia-
ła: Fundusz Pomocy Osobom Poszkodowanym 
Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej. 
Takie były pierwotne cele tego funduszu. Mówię 
o tym jako minister sprawiedliwości, który ten 
fundusz powoływał. Co dzisiaj jest z tego fun-
duszu finansowane, wiemy. Wszyscy przeczy-
taliśmy raport NIK. Wiemy, że poszły miliony 
złotych na badanie trwałości związków małżeń-
skich w Peru czy inne podobne zadania – oczy-
wiście w cudzysłowie – z punktu widzenia osób 
poszkodowanych przestępstwem. Ja już utraci-
łem nadzieję, że uda się z funduszu sprawiedli-
wości finansować np. sprawy związane z pomocą 
osobom poszkodowanym przestępstwem, w wy-
padkach drogowych. Ale doceniam to, że projekt, 
który państwo przedstawiacie, zawiera pew-
ne propozycje dla ofiar wypadków drogowych 
w obszarze odszkodowawczym. Stąd chciałbym 
przekonać państwa… I w tym zakresie zgłaszam 
pewne poprawki.

Po pierwsze, zgłaszam poprawkę, która ma 
charakter legislacyjny. Jak pamiętamy, jednym 
z celów procedowanego projektu jest poprawie-
nie sytuacji ofiar przestępstw i wykroczeń dro-
gowych, tymczasem państwo proponujecie nowe 
brzmienie art. 753 k.p.c., który poprzez swoją 
niejasność może powodować, iż treść ta może 
być odczytywana jako zastąpienie dotychczaso-
wych ram przewidzianych w art. 444 §2 i art. 446 
§2 niezdefiniowanym nigdzie bliżej pojęciem 
„świadczenia na zapewnienie środków utrzy-
mania”. Istotą poprawki, którą przedłożyłem, jest 
wprowadzenie ułatwienia dla poszkodowanych, 
a nie odebranie im dotychczasowych uprawnień, 
tj. rent z tytułu zwiększonych potrzeb i rent z ty-
tułu utraconej zdolności do pracy. Proponowana 
przeze mnie poprawka w pełni oddaje intencje 
ustawodawcy – nie mam żadnej wątpliwości, że 
takie one były – nie powodując poważnego zagro-
żenia dla praw poszkodowanych, które mogłyby 
być tak interpretowane w wersji, jaką państwo 
zaproponowaliście. O poprawce tej rozmawiali-
śmy w toku prac komisji praw człowieka i ona 
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uzyskała akceptację Biura Legislacyjnego Senatu 
jeszcze na etapie wcześniejszym, kiedy pracowa-
liśmy nad tym w komisji.

Druga grupa poprawek, równie istotna… 
Musimy dzisiaj sobie publicznie jedną rzecz po-
wiedzieć. Wiele spraw w Polsce związanych z od-
szkodowaniami, tam, gdzie mamy do czynienia 
z batalią sądową, trwa kilka lat. Mówię o tym ze 
smutkiem. Jest bardzo duża grupa spraw – ana-
lizowaliśmy statystyki – które trwają – uwaga 
– powyżej 5 lat. Ja jestem w stanie państwu po-
dać przykłady spraw – mówię to ze smutkiem 
– związanych z postepowaniami sądowymi, do-
tyczącymi odszkodowań po wypadkach drogo-
wych, które – uwaga – trwają kilkanaście lat. 
Dlaczego o tym mówię? Obecnie zadośćuczynie-
nia, odszkodowania oraz świadczenia rentowe 
są zwolnione z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych. I dobrze. Ale uwaga: zarówno odsetki 
wynikające z opóźnienia wypłaty – w stosunku 
do terminu przewidzianego w art. 817 kodek-
su cywilnego – przez odpowiedzialnych za na-
prawienie szkody, jak i odsetki za przewlekłość 
postępowań sądowych są traktowane przez 
Ministerstwo Finansów jako podlegający opo-
datkowaniu przychód.

Zwróćcie państwo uwagę, jaka to jest ironia. 
Przecież każda z tych osób chce jak najszybciej za-
kończyć sprawę. Taka osoba wcale nie chce tych 
odsetek, ona chce jak najszybciej rozstrzygnąć 
sprawę. I co ją dzisiaj spotyka? Ja tego zarzutu nie 
kieruję do obecnego rządu, bo to jest rozwiązanie, 
które tu już było, ale to trzeba zmienić. Właśnie 
po to tu pracujemy, żeby to zmienić, bo nie może 
być tak, że osoba ciężko poszkodowana w wypad-
ku musi czasami przez lata walczyć o odszkodo-
wanie, a odsetki, które są naliczane dlatego, że 
sprawa trwała latami, są traktowane przez służby 
skarbowe jako przychód. Taka interpretacja jest 
w mojej ocenie całkowicie nieuprawniona.

Odsetki te są bezpośrednio związane z za-
sądzonymi kwotami głównymi. Ich celem jest 
naprawienie szkody, jaką osoba uprawniona po-
niosła w związku z nieterminową płatnością 
należnych kwot przez zobowiązanego do na-
prawienia szkód. Pełnią więc wyłącznie funkcje 
kompensacyjną, a nie dochodową. Przy obecnej 
wysokości odsetek ustawowych nie kompensują 
one nawet dzisiejszej inflacji.

Dlatego zgłoszę także poprawki, które prze-
widują zwolnienie podatkowe w przypadku od-
setek od odszkodowań dla ofiar wypadków, 

wprowadzenie obniżonej opłaty za pozwy o od-
szkodowania dla ofiar – to kolejna bariera dla 
tych osób, które o takie odszkodowania się sta-
rają – czy zwolnienie od opłaty pokrzywdzone-
go, który wstępuje do postępowania wszczętego 
przez prokuratora.

Mam nadzieję, że ze względu na charakter 
tych poprawek, zgoła niepolityczny, pokażemy, 
że jesteśmy empatyczni i otwarci na problemy 
tych, którzy zostali poszkodowani w wypadkach 
drogowych, że poprawki te zostaną przyjęte przez 
tę Izbę, później także przez Sejm, ponad podzia-
łami politycznymi. Są to poprawki, które realnie 
rozwiązują wstydliwy problem polegający na tym, 
że państwo polskie traktuje jako dochód odsetki 
od – powtórzę to jeszcze raz – przewlekle prowa-
dzonych postępowań sądowych. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

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

Grzegorza Czeleja.

Senator 
GrzeGorz czeLeJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa – Prawo o ruchu drogowym nie była 

nowelizowana w zakresie opłat czy kar za wy-
kroczenia od kilkunastu lat. Według danych sta-
tystycznych Biura Ruchu Drogowego Komendy 
Głównej Policji w 2020 r. zgłoszonych zostało 
23 tysiące 540 wypadków drogowych, w których 
2 tysiące 491 osób zmarło, a 26 tysięcy 463 osoby 
zostały ranne, w tym 8 tysięcy 805 osób ciężko. 
Na każde 100 wypadków 12 osób straciło życie, 
a kolejnych 112 zostało rannych.

W 90% wypadki te – czyli mówimy o 21 ty-
siącach wypadków – powstały z winy kierow-
ców. Według wszelkich statystyk zdecydowana 
większość naszych obywateli, ponad 90%, ocze-
kuje zaostrzenia kar, zwłaszcza za szybką i nie-
bezpieczną jazdę.

Szanowni Państwo, przyczyną blisko 8% 
wszystkich wypadków w ubiegłym roku był al-
kohol. To stanowi 1 tysiąc 656 wypadków, w wy-
niku których 216 osób straciło życie, a ciężkie 
obrażenia ciała poniosło 1 tysiąc 847 osób. Polska 
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we wszystkich statystykach europejskich zajmuje 
w tym obszarze czołowe miejsca.

Pragnę zwrócić uwagę na fakty, które podej-
mowali już moi przedmówcy, a mianowicie na to, 
że taryfikator nie był zmieniany od kilkunastu lat, 
oraz na fakt, że od 2 lat liczba śmiertelnych wy-
padków nie uległa zmianie, mimo o wiele mniej-
szego natężenia ruchu w czasie pandemii. Dlatego 
jesteśmy zmuszeni do tak drastycznych zmian na 
drodze procesu legislacyjnego. I mam nadzieję, 
że ostrożne dane ministerstwa o 5-procentowej 
poprawie co do liczby wypadków, zwłaszcza tych 
ciężkich i śmiertelnych, okażą się danymi czy 
prognozami pesymistycznymi, a zmiany, które 
– mam nadzieję – przyjmiemy, doprowadzą do 
większej poprawy statystyk i zwiększenia bezpie-
czeństwa na naszych drogach. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

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

Dowhana.

Senator 
roBerT dowhan 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Jeśli chodzi o moje ostatnie pytanie, to tro-

chę niepotrzebnie pan się zdenerwował, bo uwa-
żam, że skoro wychodzi się z jakąś inicjatywą, 
a wszystkim nam zależy na poprawie bezpieczeń-
stwa, na życiu naszych obywateli, to należy dawać 
przykład. No i takim niestety złym przykładem 
było to zachowanie na drodze ekspresowej, kiedy 
puszczono normalny ruch, a ponad 20 osób stało 
i machało do kierowców – raz, że przeszkadza-
li tym kierowcom, a dwa, że stali na pasie jako 
nieuprawnieni do tego, aby tam stać. A za chwi-
lę mówi nam się o mandatach. To tak naprawdę 
nie trzyma się jedno drugiego i to jest bardzo zły 
przykład.

Ja chcę powiedzieć, że zdawałem egzamin na 
prawo jazdy, kiedy miałem 16 lat, i wtedy przepi-
sy to dopuszczały. Wtedy były samochody, które 
nie miały ABS, nie było opon zimowych, jeździło 
się na jakichś tam nalewankach, bo były kłopoty… 
Oczywiście ruch był mniejszy, ale drogi były fa-
talne, jak to za komuny. Wtedy też były wypadki. 

Ale czy to w tamtych czasach, czy w tych czasach 
zawsze głównym przewodnikiem był i jest ro-
zum, przewidywanie, co się może zdarzyć na dro-
dze. Ważne jest to, jak się człowiek zachowa. Nie 
mandaty, nie znaki drogowe, tylko nasza głowa. 
Wszystko jest w naszych głowach i w naszych rę-
kach, i w naszej nodze, jak naciśniemy pedał gazu.

Oczywiście mandaty powinny być, tylko czy 
powinny rosnąć od razu tak skokowo, z grubej 
rury, po maksymalnych stawkach? Czy to jest 
dzisiaj czas, żeby z każdej strony… Jak przycho-
dzicie tu, do Wysokiej Izby, to widzicie, za chwilę 
mamy akcyzę – podwyżka, podatki – podwyż-
ka, mandaty – podwyżka. Kiedy ktoś przyjdzie 
i coś obniży? No, czekam takiego dnia i nie mogę 
się doczekać, kiedy przyjdzie jakieś minister-
stwo i powie: mamy dzisiaj taką wiadomość, że 
obniżamy.

Zadałem pytanie o znaki drogowe, których 
jest coraz więcej. Czasami jest tak, że nie idzie 
się połapać – dotyczy to różnych miast, nie będę 
wskazywał których – znak na znaku stoi, jeden 
zakazuje, drugi odwołuje, i tak w kółko.

Wspomniałem o edukacji, bo ona jest podsta-
wą, Panie Ministrze. Dobrze, że pojawiły się bil-
lboardy, że są zajawki w telewizji, bardzo dobrze, 
powinno być tego coraz więcej. Powinno się po-
kazywać od najmłodszych lat, jak zachować się na 
drodze, jak zachować się, idąc pieszo, jak zacho-
wać się, jadąc na rowerze itd., aż po, oczywiście, 
jazdę samochodem. Jest dużo rozwiązań, który-
mi państwo się nie zajmujecie, które ułatwiły-
by normalny ruch na drogach. Takim świetnym 
przykładem jest chociażby to, co raz się pojawia, 
raz znika, a więc zielona strzałka. Kiedyś było 
to wprowadzone na stałe, później to zlikwido-
wano, teraz te strzałki się zapalają, nie zapala-
ją. A tak naprawdę nakaz prawoskrętu powinien 
w większości przypadków być nakazem bez żad-
nej zielonej strzałki, bo każdy skręcający w prawo 
ustępuje tylko temu, który nadjeżdża z lewej stro-
ny, i wtedy byśmy się płynnie włączali do ruchu.

Kiedyś podnosiłem tutaj taką zasadę, która 
jest stosowana w innych krajach, a którą warto 
byłoby wprowadzić. Samochody ciężarowe, któ-
re wyjeżdżają z placów budowy, z zakładów pra-
cy, z lasów, nawożą na czystą jezdnię błoto, piach. 
I tego nikt nie sprząta. To powoduje chociażby 
to, że kierowca, który znajdzie się na takiej dro-
dze, w razie jakiegoś niebezpieczeństwa wpad-
nie w poślizg i dojdzie do przykrych wydarzeń. 
W krajach cywilizowanych ten problem dawno 
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został rozwiązany, bo firmy czy kierowcy mają 
obowiązek wyczyszczenia samochodu, stosując 
różne maty czy, tak jak na budowach, opłuku-
jąc go wodą. Oczywiście to są rozwiązania, któ-
re można wprowadzić, i pewnie one by ułatwiły 
zadanie.

Mówił pan, że są miasteczka ruchu drogowego 
w szkołach. Panie Ministrze, ja sobie nie przypo-
minam, żeby moje dzieci powiedziały, że był poli-
cjant i rozmawiali o ruchu drogowym, zdawaniu 
na kartę rowerową, o przechodzeniu przez jezd-
nię, że były pogadanki w szkole. Być może są, nie 
zaprzeczam, ale, powiem szczerze, z tym się nie 
spotkałem.

Kolejne zagadnienie, nad którym warto się 
pochylić, a nie nad mandatami. Otóż dzisiaj każ-
dy może sobie sprowadzić z zagranicy za gro-
sze samochód, który jest wieloletni, który jest 
wysłużony, który został wyeksploatowany i jest 
sprzedawany do Polski. Takimi samochodami 
jeździmy po drogach. A samochody nowe, któ-
re dzisiaj mają bardzo dużo nowoczesnych sys-
temów, objęte są chociażby drakońską akcyzą, 
taką, której nie ma w całej Unii Europejskiej. To 
chyba 18,3% za samochody nowe, które spełniają 
wszystkie wymogi, które są inteligentne. Już nie 
wspomnę o samochodach elektrycznych, których 
w Polsce miało być przecież bardzo dużo.

Ani razu ministerstwo nie pochyliło się nad 
tym, czy wprowadzić np. obowiązek wymiany 
opon letnich na zimowe. Dzisiaj jest w tym za-
kresie dowolność. Te zimy w Polsce wyglądają, 
jak wyglądają, ale opony bardzo się różnią między 
sobą. To, że opona jest zimowa, wcale nie oznacza, 
że nadaje się tylko do jazdy po śniegu, bo ona jest 
całkiem inna, jeżeli chodzi o twardość, ma inne 
właściwości, jeżeli chodzi o lokalne przymrozki, 
o szron i o inne rzeczy. W wielu krajach taki obo-
wiązek jest, u nas ministerstwo tym się nie zajęło.

Mówił pan minister, że są duże nakłady na 
infrastrukturę, i to dobrze, ale chociażby w mo-
jej Zielonej Górze nie zauważyłem, aby przebu-
dowano jakiekolwiek przejście dla pieszych, aby 
przejścia prawidłowo oświetlono, bo szczególnie 
w nocy, kiedy jest szarówka, tych pieszych na-
prawdę nie widać. Dużo dzisiaj jest takich fajnych 
przejść, które, jeżeli pojawia się pieszy, to świecą 
i migają, są odblaski. Myślę, że to też jest coś, nad 
czym można się zastanowić.

Dobrym rozwiązaniem są minutniki, któ-
rych trochę już się pojawiło na skrzyżowaniach, 
a które jak gdyby wymuszają przygotowanie się 

i niezwlekanie przez kierowców z rozpoczęciem 
ruchu drogowego. Nie mogę jednak pojąć, dlacze-
go u nas światła są przed skrzyżowaniem, a nie za 
skrzyżowaniem. Ci, którzy pierwsi się zatrzymu-
ją, niestety czasami muszą albo stanąć dalej, albo 
cały czas patrzeć w górę, Panie Ministrze. Dzisiaj 
w wielu krajach ustawia się sygnalizację świetlną 
za skrzyżowaniem, tak żeby ją było widać w linii 
prostej z samochodu. Taka drobna uwaga, może 
kiedyś ktoś zwróci na to uwagę.

Ja składam również poprawki odnoszące się do 
wysokości mandatów, dlatego że po rozmowach 
z wieloma ludźmi uważamy, że te mandaty są me-
gawysokie, że dzisiaj pierwszeństwo ma edukacja. 
A każdy mandat boli, Panie Ministrze. Niezależnie 
od tego, czy to jest 100 zł, czy to są 2 punkty, czy 
10 punktów, każdy mandat, niech pan wierzy, 
boli i nie jest tak, że ktoś przechodzi obok niego 
obojętnie. Wydłużanie dzisiaj do 2 lat ważności 
punktów, kiedy dla wielu ludzi posiadanie prawa 
jazdy jest jedynym źródłem dochodu, kiedy były 
sytuacje zabrania prawa jazdy i pozbawienia ludzi 
dochodu… No, nie może być tak, że ktoś nagle so-
bie wymyślił, że po 30 tysięcy zł ktoś będzie płacił. 
A ten, kto nie zapłaci, to co? Będzie odsiadywał 
tak jak za alimenty? Będziecie budować więzie-
nia? Dla mnie to jest abstrakcja. Dlatego proszę 
o rozważenie na posiedzeniu komisji tego, aby 
przynajmniej w tym okresie, w okresie popande-
micznym, w okresie, w którym większość ludzi 
ma problemy, pochylić się nad tym i nie wrzucać 
od razu tak drakońskich cen… tzn. nie cen, tylko 
wysokości mandatów. Tego może nie widać zza 
szyby limuzyny, którą się co niektórzy wożą, ale 
zwykli kierowcy na pewno to odczują, szczególnie 
wieczorami czy nocą na wylotówkach, gdzie czają 
się policjanci, żeby wyrobić normy i może dostać 
premię z tego tytułu. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

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

Wadima Tyszkiewicza.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszalku! Wysoka Izbo! Panie Mini - 
strze!
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Ja pozytywnie oceniam kierunek zmian. Chyba 
nikt nie kwestionuje tego, że mandaty są za niskie 
i ich wysokość trzeba było podnieść, podwyższyć 
je. Dobrze, że państwo to robicie. Mam tylko wąt-
pliwości – i to wyartykułowałem w pytaniach – co 
do skuteczności tego. Ja bym apelował, żeby przy-
najmniej część zarobionych pieniędzy przeznaczyć 
na wzmocnienie tych tzw. białych czapek, o któ-
rych mówiłem. Ja uważam, że na drogach jest ich 
za mało, a to nie wysokość kary, tylko nieuchron-
ność kary decyduje o tym, czy kierowcy rzeczywi-
ście będą przestrzegać przepisów.

Mam uwagi do 2 artykułów. Spróbuję prosić 
o ich zmianę i wprowadzenie 1 poprawki. Mam 
wątpliwości co do art. 10 i zmian, które są prze-
widziane w tym artykule. Ja nie będę ich czytał, 
państwo je znacie, po prostu wyartykułuję swo-
je uwagi. Uważam, że uzależnienie dodatkowej 
sankcji, czyli biegu terminu 2 lat od ujawnienia 
punktów karnych w ewidencji, która pełni de fac-
to rolę środka karnego, od samego faktu wyko-
nania kary, czyli zapłaty mandatu lub grzywny, 
jest niezgodne z przepisami i normami wyższe-
go rzędu i tłumaczyć to można tylko i wyłącznie 
dbałością o budżet państwa, takie mam wraże-
nie. Ponadto rodzi się pytanie: co w przypadku 
przedawnienia się mandatu? Ustawa wymienia 
tylko fakt umorzenia grzywny, a przedawnienie, 
art. 45 §3 kodeksu wykroczeń, to nie jest decyzja 
o umorzeniu. Druga wątpliwość. Co w przypadku 
rozłożenia mandatu, grzywny na raty, na przy-
kład na 3 lata? Od kiedy trzeba liczyć bieg owych 
2 lat? Od daty decyzji, od daty zapłaty pierwszej 
raty, czy może od daty zapłaty raty ostatniej? 
Takie mam wątpliwości, czytając tę ustawę.

Paradoksalną niedoskonałość widać rów-
nież w pkcie 2 w art. 7. Też nie będę tego przy-
taczał, powiem tylko, do czego sprowadzają się 
moje uwagi, jeśli chodzi o ten artykuł. Chodzi 
o postępowanie mandatowe i wysokość grzyw-
ny. Dochodzi tu do kompletnie niezrozumiałej sy-
tuacji. Otóż właściciel pojazdu, który użyczył go 
np. bratu, pod groźbą kary do 8 tysięcy zł musi 
ujawnić, komu pojazdu użyczył, jeśli kierujący 
popełnił wykroczenie, np. przekroczył prędkość. 
Ale jeśli tenże brat po pijanemu np. kogoś zabił na 
przejściu dla pieszych, to na podstawie art. 182 §1 
kodeksu postępowania karnego właściciel pojazdu 
może bez konsekwencji odmówić odpowiedzi. Dla 
mnie to jest paradoks.

A  więc wnoszę o  odrzucenie wskazanych 
zmian w  art.  10 poprzez wykreślenie treści 

o uzależnieniu biegu 2 lat od faktu zapłaty oraz 
odrzucenie pktu 2 w art. 7. W zasadzie to tyle.

Reasumując, powiem, że kierunek zmian jest 
właściwy. Uważam, że obecnie kary są za niskie 
i trzeba je podnieść oraz że nieuchronność kary 
jest równie ważna, jak one. Mam nadzieję, że po 
wprowadzonych zmianach ta ustawa przyniesie 
oczekiwane skutki. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pragnę powitać na sali składającego wizytę 

w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej pierwszego 
burmistrza Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta 
Hamburg, a zarazem przewodniczącego Senatu 
Hamburga i wiceprzewodniczącego Bundesratu 
Republiki Federalnej Niemiec, pana Petera 
Tschentschera, oraz towarzyszącą mu delegację. 
(Oklaski)

Informuję, że lista mówców została wyczer- 
pana.

Dla porządku informuję, że senatorowie: 
Gromek, Szwed, Świlski, Godyla, Gromko, Golba, 
Durlak i Kołacz-Leszczyńska złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*.

(Głos z sali: I Sekuła…)
Swoje wystąpienia złożyli do protokołu** jesz-

cze pani senator Sekuła i pan senator Pociej.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożyli senatorowie Kwiatkowski, 
Martynowski, Bieda, Sekuła, Bury, Dowhan.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie infraStrUktUry 
rafał weBer 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dziękuję za dyskusję, za każdy głos, który 

padł na przedmiotowy temat, na temat ustawy, 
ale i szerzej, który dotyczył w ogóle bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Cieszę się z tych głosów, 
które, no, były pozytywne, jeżeli chodzi o same 
przepisy.

*Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
**Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Ustawa o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz niektórych innych ustaw

Jeżeli chodzi o takie szczegółowe odniesienie 
się do poprawek, to nastąpi ono oczywiście na ju-
trzejszym posiedzeniu komisji, które, o ile wiem, 
zostało już zwołane na godzinę 9.30. Będziemy się 
chcieli z nimi zapoznać i w sposób jednoznaczny 
się do nich odnieść. Ale wiele pytań, które tutaj pa-
dły ze strony państwa senatorów, dotyczyło nie tyle 
projektowanej ustawy czy nie tyle „mojego” zakre-
su, ile tego, co się dzieje na polskich drogach, jeżeli 
chodzi o ich właściwe zarządzanie. Ja jeszcze raz 
powtarzam: jeżeli państwa wolą jest to, aby władze 
centralne przejęły kwestie związane w jakimś za-
kresie z zarządzaniem infrastrukturą drogową na 
poziomie również samorządowym, no to czekam 
na takie poważne propozycje, a jeżeli nie, to głosy, 
które padały, jeżeli chodzi o znakowanie, o orga-
nizację ruchu, o przeoznakowanie, o niewłaściwą 
prędkość na danych odcinkach dróg samorządo-
wych czy o niewłaściwe określenie obszaru zabu-
dowanego czy niezabudowanego, trzeba kierować 
właśnie do tych, którzy zarządzają tą infrastruk-
turą drogową. No, taki jest podział kompetencyjny 
i tak to wygląda, jeżeli chodzi o tę sferę.

Nie chciałbym, aby z tej dyskusji pozostało 
wrażenie – a tak niektórzy z państwa próbują to 
zrobić – że koncentrujemy się tylko i wyłącznie na 
karaniu, że nie zostały wprowadzone inne dzia-
łania, inwestycyjne czy edukacyjne, w sferze po-
prawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bo 
ja mówiłem o tych działaniach, myślę, że dosyć 
obszernie, dosyć szczegółowo. Jeżeli jest potrze-
ba wyjaśniania jeszcze innych kwestii, to oczy-
wiście też pozostajemy do dyspozycji. Są tacy, 
którzy uważają, że zbyt późno bierzemy się za 
nowelę rozporządzenia, które ustanawia taryfi-
kator mandatów za wykroczenia drogowe, zbyt 
późno, czyli dopiero po 24 latach od jego stwo-
rzenia. Przypomnę – rok 1997. No, ale stanowi to 
taki ostatni element walki o bezpieczeństwo w ru-
chu drogowym, element, który w naszej ocenie 
należy wprowadzić właśnie dzisiaj, w tej chwili, 
no, prawie tu i teraz, bo skoro od 1 stycznia przy-
szłego roku, to tak naprawdę szybko i niebawem. 
Ale jest to element naprawdę strategiczny, jeżeli 
chodzi o poprawę BRD, pozostałe, czyli inwesty-
cje i edukacja, są wprowadzane. One oczywiście 
będą poszerzane. Ale te większe sankcje za naj-
groźniejsze wykroczenia drogowe muszą zostać 
wprowadzone.

Jeszcze raz dziękuję za dyskusję. Cieszę się, że 
większość Wysokiej Izby ma chyba podobne zda-
nie. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

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

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję 
Infrastruktury oraz Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się 
przedstawionych wniosków i  przygotowanie 
wspólnego sprawozdania.

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

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 559, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 559 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, pana senatora Leszka 
Czarnobaja, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator SpraWozDaWca 
Leszek czarnoBaJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze! Szanowni Goście!

Rozpatrujemy dzisiaj projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy 
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz nie-
których innych ustaw. Komisja budżetu na swoim 
2-godzinnym posiedzeniu rozpatrywała projekt 
ustawy i wysłuchała wystąpień. Chcę powiedzieć, 
że było bardzo dużo wystąpień, była duża dys-
kusja, duża frekwencja, duże zainteresowanie, 
bo ustawa dotycząca akcyzy zawsze wzbudzała 
emocje.

Szanowni Państwo…
(Rozmowy na sali)
Czy ja mógłbym prosić, Panie Marszałku, żeby 

trochę…
(Wicemarszałek Marek Pęk: Bardzo proszę 

państwa senatorów o zajęcie miejsc i zaprzesta-
nie rozmów na sali obrad, tak żeby pan senator 
mógł…)

Jest to ustawa rządowa. W  imieniu rzą-
du ustawę przedstawiał tu obecny pan mi-
nister Sarnowski i  pan minister, wspólnie 
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z przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia, rów-
nież panem wiceministrem, przedstawiali opinie 
rządu w zakresie tejże ustawy. Ponadto wysłu-
chaliśmy opinii Biura Legislacyjnego – w imie-
niu Biura Legislacyjnego występował pan Piotr 
Magda – i było 15 wystąpień przedstawicieli bran-
ży tytoniowej oraz branży alkoholowej, ekspor-
terów i tych wszystkich, którzy działają w tych 
branżach. Chcę powiedzieć, że po raz pierwszy 
w historii senatorowie nie zadawali pytań, tylko 
w końcowej fazie zgłosili wniosek, który będzie 
przeze mnie przedstawiony w późniejszym czasie.

Szanowni Państwo, pan minister Sarnowski 
na posiedzeniu przedstawił następujące cele usta-
wy: indeksację stawek akcyzy; cel zdrowotny, czy-
li zmniejszenie dostępności używek w drodze 
wzrostu ceny produktów akcyzowych – i w tym 
zakresie również pan wiceminister zdrowia 
wspierał pana ministra, mówiąc, że ten element 
dotyczący ustanowienia wyższej akcyzy ma na 
celu ograniczenie dostępności produktów akcyzo-
wych. Jednocześnie pan minister przedstawił tzw. 
mapę akcyzową na lata 2022–2027, o której po-
wiem później. Jakie wzrosty są planowane? Otóż 
będzie 10-procentowa podwyżka na wyroby alko-
holowe od 1 stycznia 2022 r., nie obejmuje to cydru 
i perry, czyli napojów zawierających do 5% alko-
holu; minimalna stawka na papierosy wzrośnie ze 
100% do 105%, czyli będzie 5-procentowa podwyż-
ka; wzrośnie też stawka akcyzy na wyroby nowa-
torskie – będzie wzrost o 100% całkowitej kwoty 
akcyzy. Od 1 stycznia 2023 r. przez kolejne lata 
akcyza będzie podwyższana tak: 5% na wszystkie 
wyroby alkoholowe, oczywiście z wyłączeniem 
cydru i perry, i 10-procentowa podwyżka w przy-
padku wyrobów tytoniowych, bez płynów do e-
-papierosów. To jest zakres merytoryczny.

To, jak to przekłada się, proszę państwa, na 
ceny jednostkowe, przedstawił pan minister, 
oczywiście z uwzględnieniem tylko zwiększenia 
kosztów związanych z akcyzą, nie mówimy tu-
taj o kosztach innych – ale przytoczę kilka ele-
mentów, które podnosili szczególnie producenci 
i ci wszyscy, którzy działają w branży papiero-
sów, tytoniu oraz napojów alkoholowych. Wzrosty 
wyglądają według pana ministra następująco: bu-
telka wina o pojemności 0,75 l – 16 gr; piwo półli-
trowe – ok. 6 gr; wódka w ilości 0,5 l, jeśli chodzi 
o pojemność – 1,5 zł; paczka papierosów – 30 gr, 
przy czym oczywiście mówimy tu o podwyż-
ce w odniesieniu do papierosów akcyzowanych 
o najniższych cenach, o których już wcześniej 

mówiłem. Tyle przedstawił pan minister na po-
siedzeniu naszej komisji.

W imieniu Biura Legislacyjnego pan mecenas 
Magda przedstawił wątpliwości dotyczące roz-
patrywanych przepisów i ich zgodności z zasadą 
równości podatkowej, z art. 32 ust. 1 w związku 
z art. 84 konstytucji. Przedstawił 5 takich wąt-
pliwości. Chodzi mianowicie o wzrost akcyzy na 
wyroby alkoholowe o 10%, na cydr i perry – o 0%. 
Na wyroby tytoniowe miałoby to różny wpływ, 
np. na papierosy elektroniczne o 0%. Wzrost mi-
nimalnej stawki akcyzy, ze 100% do 105%, do-
tyczyłby tylko najtańszej grupy papierosów. 
Nowatorskie wyroby będą tym objęte od stycz-
nia 2022 r., zaś pozostałe wyroby – od stycznia 
2023 r. Jeśli mówimy tutaj o akcyzie, to wzrost 
akcyzy wynosi od 10% do 100% w przypadku wy-
robów akcyzowych. Jak stwierdził pan mecenas, 
producenci określonych wyrobów akcyzowych, 
będący podobnymi podmiotami, zostali potrak-
towani w odmienny sposób. Stąd też wątpliwości 
pana mecenasa.

Nie będę cytował wszystkich najważniejszych 
fragmentów, ale 2 czy 3 zdania z opinii pana me-
cenasa chciałbym przytoczyć. A mianowicie te 
różnice, o których mowa, nie mogą wynikać ze 
względów natury pragmatycznej, muszą również 
wynikać z normy konstytucyjnej. Czyli wprowa-
dzenie różnorodnych elementów dotyczących ak-
cyzy musi być poprzedzone pokazaniem, z jakich 
powodów jest to uzasadnione. Ponadto są wątpli-
wości konstytucyjne dotyczące vacatio legis. Chcę 
powiedzieć, że w „Dzienniku Ustaw”… Zostało 
wyliczone, że jeżeli zostaną wniesione jakiekol-
wiek poprawki podczas obrad Senatu czy padnie 
jakikolwiek wniosek w stosunku do tej ustawy, to 
ustawa ukaże się w „Dzienniku Ustaw” 16 grud-
nia i po 14 dniach wejdzie w życie. Czyli 1 stycznia 
będzie nowy projekt ustawy. I kwestia 3 czytań 
– to jest rzecz, która pojawia się często w doku-
mentach przedstawianych przez państwa w cią-
gu ostatnich 6 lat. A mianowicie nie wszystkie 
fragmenty tej ustawy przeszły 3 czytania. A takie 
jest stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, że 
nawet jeśli zmiana polepsza sytuację podatników, 
to muszą się odbyć 3 czytania. 

Wniosek w  sensie prawnym jest następu-
jący: w tym stanie rzeczy zasadna wydaje się 
konkluzja, że z perspektywy konstytucyjnej opi-
niowana ustawa nie powinna stać się częścią pol-
skiego porządku prawnego. Tyle o opinii prawnej, 
Szanowni Państwo.
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Teraz powiem o tym, jakie głosy padały. Ja 
oczywiście nie będę przytaczał wszystkich tych 
głosów, ponieważ, tak jak powiedziałem, posie-
dzenie trwało 2 godziny i właściwie wszyscy go-
ście, którzy byli, mieli prawo zabrania głosu. Ja 
zacytuję tylko niektóre wypowiedzi.

Pan prof. Fal z  Polskiego Towarzystwa 
Zdrowia Publicznego – jego wystąpienie zostało 
poparte przez pana Brzózkę, byłego szefa PARPA 
– w swoim wystąpieniu pokazał wszystkie ele-
menty dotyczące wpływu akcyzy na cenę i kwe-
stie dostępności. Profesor jako szef Polskiego 
Towarzystwa Zdrowia Publicznego stwierdził, 
że trzeba ograniczać dostępność. I jego zdanie 
o ustawie: ustawa nie idzie w dobrym kierunku, 
nie ogranicza dostępności.

Zacytuję teraz kilka zdań przedstawiciela 
przemysłu spirytusowego. „Akcyza powinna być 
od zawartości alkoholu” – to jest pierwszy postu-
lat. „Tak częstych podwyżek akcyzy, jak w ostat-
nich latach, w przeszłości nie było”. Tutaj został 
podany przykład, że dzisiejsza akcyza na wyroby 
alkoholowe jest równa tej u naszych najbliższych 
sąsiadów lub wyższa. Oprócz wzrostu akcyzy – 
a przedstawiciel przemysłu spirytusowego mó-
wił, że to nie jest element, który wpłynie na cenę 
produktu gotowego – nastąpił wzrost o 80% cen 
energii wraz ze wszystkimi elementami dotyczą-
cymi półproduktów. To jest olbrzymi wzrost, czyli 
dzisiaj, można powiedzieć, w sytuacji olbrzymie-
go wzrostu kosztów produkcji dokładamy rów-
nież wzrost akcyzy.

Element często poruszany, a  mianowicie 
Forum Akcyzowe, o którym również mówił pan 
minister – na końcu przytoczę wypowiedź pana 
ministra – i to, że przedstawiciele tej branży cze-
kali na spotkanie, mieli nadzieję, że na Forum 
Akcyzowym będzie możliwość takiej rozmowy 
jak na posiedzeniu komisji budżetu i finansów. 
Posiedzenie komisji budżetu i finansów to dla 
przedstawicieli wszystkich branż była pierwsza 
możliwość zaprezentowania swoich stanowisk 
i dyskusji z Ministerstwem Finansów. I  tutaj 
przytoczę, przedstawiciel to stwierdził: spotka-
nia na forum się odbywają, a jakoby ich nie było, 
i tak jest robione coś zupełnie innego, pan mini-
ster zaś nie miał czasu na spotkanie się z przed-
stawicielami przemysłu spirytusowego.

Następnie głos zabrał przedstawiciel 3 naj-
większych producentów wyrobów tytoniowych 
– chodzi o papierosy – który podniósł następu-
jące wątpliwości. Tak jak powiedziałem, jeżeli 

minimalna akcyza rośnie ze 100% do 105%, to 
ona będzie dotyczyła tylko najtańszych papiero-
sów, czyli takich, których paczka kosztuje poniżej 
16,20 zł. To pokazuje, że tylko część papierosów 
będzie objęta wzrostem akcyzy, a dokładnie je-
den z producentów nie będzie objęty wzrostem 
akcyzy w roku 2022. Podnoszono również kwe-
stię obciążenia akcyzą wyrobów nowoczesnych. 
Tu zostały przytoczone liczby. Gdyby wyroby no-
woczesne zostały obciążone porównywalną ak-
cyzą, to dochody do budżetu państwa do roku 
2027 byłyby większe o 14 miliardów zł. Powiem 
tylko, że ta różnica między akcyzą na papiero-
sy a akcyzą na wyroby nowoczesne to ok. 7 zł. 
Oczywiście odmienne zdanie w tej dyskusji za-
prezentował przedstawiciel czwartej firmy, fir-
my Philip Morris, gdyż jego ta podwyżka akcyzy 
w roku 2022 nie dotyczy.

Przedstawiciel rzecznika małych i średnich 
przedsiębiorców wnosił taką propozycję, zgłosił 
ją jako wniosek, ten wniosek nie został podjęty 
przez żadnego z senatorów, aby obniżyć akcyzę na 
płyn do e-papierosów. Tylko przypomnę, że 1 ml 
płynu kosztuje 55 gr.

Przedstawiciel Forum Akcyzowego, zacytu-
ję również kilka zdań… Prawie żadna konkluzja 
z obrad tegoż forum nie znalazła odzwierciedle-
nia w przedstawianej propozycji ustawy. Mapa 
podwyżek, o której tutaj mówiłem, do 2027 r., jest 
dobra, bo ona pokazuje pewne trendy, ale głów-
ne zastrzeżenie jest takie: dlaczego to jest tak 
duże i dwucyfrowe? Ponoć 5 miesięcy na forum 
dyskutowano i zero wziętych propozycji i uwag 
z tego forum – to są słowa przedstawiciela Forum 
Akcyzowego.

Przedstawiciel branży piwowarskiej… Ja tyl-
ko dodam coś, co było w podsumowaniu. Trudno 
sobie wyobrazić, żeby przedstawiciele poszcze-
gólnych branż mówili o innych branżach, oni 
mówili tylko o swoich branżach. Przedstawiciel 
branży piwowarskiej powiedział, że akcyza na 
piwo jest wyższa niż u naszych sąsiadów, a trze-
ba brać pod uwagę, jakie jest otoczenie, jeśli cho-
dzi o kwestię akcyzy i cen u naszych najbliższych 
sąsiadów. I również uwaga dotycząca statystyki. 
Mianowicie spożycie piwa w Polsce w ostatnim 
okresie spada, natomiast wzrasta spożycie moc-
nych alkoholi.

Przedstawiciel stowarzyszenia producen-
tów „Polska Wódka” mówił, że w czerwcu odby-
ło się spotkanie w Ministerstwie Finansów czy 
z Ministerstwem Finansów i przedstawiciele tej 
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branży uzyskali następujące stanowisko, przy-
pominam, w czerwcu: nie są prowadzone żadne 
prace nad podwyżką akcyzy. To jest stanowisko 
z czerwca. I przedstawiciele, polscy przedsiębior-
cy… Znowu wracamy do kwestii konsultacji: nie 
było żadnych konsultacji na forum dialogu spo-
łecznego. To stanowisko poparł również przedsta-
wiciel stowarzyszenia polskich przedsiębiorców.

BCC mówi o tym, że niedopuszczalną pomo-
cą z punktu widzenia prawa unijnego jest wzrost 
obciążeń, wzrost akcyzy tylko dla wąskiej grupy 
papierosów, czyli tych papierosów najtańszych, bo 
w przypadku tych najdroższych stawka podwyżki 
na rok 2022 jest zerowa. Jest to według BCC nie-
uprawniona pomoc publiczna, sprzeczna z pra-
wem unijnym.

Przedstawiciel Polskiej Rady Winiarskiej 
przytacza następujące fakty. W 14 krajach Unii 
Europejskiej jest zerowa stawka na wino, u na-
szych południowych i zachodnich sąsiadów – 
zerowa stawka akcyzy. Wiązać się to będzie ze 
wzrostem importu. Przedstawione są również 
liczby dotyczące spadku spożycia wina, a wzro-
stu spożycia mocnych trunków.

Ciekawa jest propozycja Instytutu Prognoz 
i Analiz Gospodarczych. Jego przedstawiciele 
mieli następującą propozycję. Otóż ich zdaniem 
zbyt niska jest cena tanich produktów, mówimy 
tu o kwestii dostępności, tzw. inicjacji. To był taki 
głos, że poziomy proponowane w tej ustawie są za 
niskie, i była propozycja, aby jeszcze zwiększać 
akcyzę na te tanie papierosy, a obniżać na pro-
dukty nowoczesne. Przedstawiciel tegoż instytutu 
poinformował nas o kwestii szarej strefy. Tutaj 
chcę powiedzieć o tym, co na pewno jest sukce-
sem, a mianowicie szara strefa jest na poziomie 
5%. I to jest to, co dotyczy dobrego funkcjonowa-
nia, jeśli chodzi o wykorzystanie służb, ale rów-
nież świadomości dotyczącej płacenia akcyzy.

Na koniec pan minister podsumował naszą 
dyskusję, powiedział że, po pierwsze, to jest tylko 
indeksacja – cytuję tu pana ministra – indeksa-
cja stawki akcyzy. Wpływu na inflację prawie nie 
ma i jesteśmy skłonni mówić o braku wpływu na 
inflację. Pan minister zadeklarował potrzebę pro-
wadzenia takich rozmów, jakie były prowadzone 
podczas posiedzenia komisji, i to, że na forum ak-
cyzowym będą prowadzone rozmowy dotyczą-
ce, ogólnie rzecz biorąc, akcyzy na tytoń i napoje 
alkoholowe. Pan minister przedstawił również 
taką informację, że główne konsultacje dotyczy-
ły rozmów i ustaleń poczynionych z ministrem 

zdrowia, a mianowicie wpływu wzrostu akcyzy 
na zdrowie Polaków.

Został zgłoszony przez pana senatora Kleinę 
wniosek o odrzucenie ustawy. Za głosowało 5 se-
natorów. Tak więc komisja rekomenduje odrzu-
cenie projektu ustawy. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, pana 
senatora Jacka Boguckiego, o  przedstawienie 
wniosku mniejszości komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator SpraWozDaWca 
Jacek BoGUcki 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze!

W imieniu grupy senatorów przedstawiam 
wniosek mniejszości komisji, aby tę ustawę przy-
jąć bez poprawek.

Przyznam, że z  zaciekawieniem słucha-
łem wystąpienia pana senatora prezentującego 
wniosek o odrzucenie ustawy. Wydawałoby się, 
że świadomość tego, że mamy problem z nad-
miernym spożyciem alkoholu, że mamy problem 
z leczeniem skutków palenia tytoniu, jest ponad-
polityczna – mimo wielu sporów w Polsce – i że 
przedstawiciele wszystkich klubów będą wypo-
wiadać się tutaj w takim tonie, iż każde działanie, 
także to akcyzowe, finansowe, jest dobre, bo słu-
ży zdrowiu społeczeństwa. Okazuje się, że jednak 
nawet to jest powodem do sporu.

Kilka dni temu uczestniczyłem we wmurowa-
niu kamienia węgielnego pod winnicę, winiar-
nię i destylarnię polskiej whisky na Podlasiu. 
Pierwszy taki kompleks na Podlasiu, pewnie je-
den z niewielu w Polsce, być może także pierw-
szy. I właściciel podczas rozmowy powiedział, że 
on jest jak najbardziej za podwyżką akcyzy, bo on 
chce produkować wysokiej…

(Głos z sali: Drogie…)
Tak, drogie i  wysokiej jakości alkoho-

le, dla koneserów, mniej do spożycia, bardziej 



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

63

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 24 listopada 2021 r.

kolekcjonerskie. Ten przedsiębiorca prowadzi 
też od lat hurtownię soków, hurtownię alkoholi, 
a mimo to, jako przedsiębiorca z tej branży, uwa-
ża, że alkohol w Polsce w ostatnich latach – nie 
mówię o kilku, ale o co najmniej kilkunastu la-
tach – zbytnio staniał w relacji do innych pro-
duktów. Żeby nie być gołosłowny, powiem, że jest 
taka strona cen na świecie. Polska w tym cenni-
ku jest na sześćdziesiątym miejscu na świecie, 
przed nami są wszystkie kraje wysoko rozwinię-
te. Wszystkie. Te, do których wy, jako ta część bar-
dziej światła od nas, zacofanych, z Podlasia, tak 
bardzo nawiązujecie i za którymi usilnie dążycie. 
Za nami jest Rosja, za nami jest Białoruś, za nami 
jest Ghana, za nami jest Madagaskar i jeszcze parę 
państw świata mających w rozwoju troszkę więcej 
do nadrobienia od Polski.

Ja zadaję pytanie: czy państwo senatorowie są 
za Europą Zachodnią, czy za kulturą Wschodu, 
gdzie alkohol jest tańszy od żywności, gdzie jest 
bardziej dostępny niż żywność, niż podstawowe 
produkty niezbędne do życia? Niech pierwszy 
rzuci kamieniem ten, kto nigdy w życiu nie wypił. 
Ja do takich nie należę, nie jestem abstynentem. 
Uważam, że wszystko jest dla ludzi, w odpo-
wiednim miejscu i w odpowiednich cenach. Ale 
na pewno mamy problem społeczny. Nie jestem 
naiwny i mam zbyt wiele lat, żebym wierzył, że 
akcyza jest jedynym sposobem na to, żeby ogra-
niczyć spożycie alkoholu czy zmniejszyć palenie 
tytoniu. Niewątpliwie potrzebna jest cała masa 
działań. Przykłady wielu krajów, które poszły 
drogą ograniczenia dostępności i podwyższenia 
cen, jak choćby Finlandii, jak choćby kilku in-
nych krajów Europy, pokazują, że wybór tej dro-
gi przynosi jednak pewne skutki. A te krokodyle 
łzy wylewane nad tym, że butelka wódki zdrożeje 
o 1,5 zł, wino o 16 gr, piwo o 6 gr, papierosy o 30 gr, 
a wyroby nowatorskie o 1 zł, i potem podawanie 
wysokich procentów jest mimo wszystko… Choć 
było to uczciwie przedstawione przez przedmów-
cę, to jednak jest to mylenie pojęć. Powinniśmy 
mówić o skutkach finansowych. Same procenty 
często nie oddają skali, bo odnoszą się do kwoty, 
która nie jest wcześniej podawana.

Uwagi, które zostały tu powtórzone, doty-
czące cydru. Trzeba przypomnieć, że cydr jest 
produkowany z polskich jabłek, a perry – z pol-
skich gruszek. Niestety, w piwie polskiego chmie-
lu z Krasnegostawu czy okolic jest coraz mniej, 
jeśli nie są to w ogóle zerowe ilości. To jest taki 
mój argument jako kogoś wywodzącego się ze 

środowiska rolniczego, może niewynikający 
z uzasadnienia rządowego, ale argument, który 
ma uzasadnienie finansowe. W Polsce dotychczas 
w wielu przypadkach stawka akcyzy na cydr była 
wyższa niż stawki na piwo, bo system obliczania 
akcyzy na piwo jest troszkę inny, nie jest uzależ-
niony od zawartości alkoholu, tylko od zawartości 
ekstraktu, mówiąc prostym językiem, i w wielu 
przypadkach akcyza na wyroby piwopodobne 
czy zawierające piwo, bo przecież takie też się 
pojawiły w dużej mierze na półkach, jest niższa 
niż na cydr. Dlatego to, że nie dotyczy to cydru, 
chyba trzeba by było przyjąć z zadowoleniem, to, 
że ta podwyżka cydru akurat nie dotyczy. My od 
lat jako środowisko rolnicze apelujemy o to, żeby 
zrównać cydr z piwem i znieść banderolę w przy-
padku cydru, bo na razie cydr stoi razem z alko-
holami wysokoprocentowymi w tej części sklepu, 
gdzie one są, a piwo tam, gdzie są napoje bezalko-
holowe, tak więc cydr jest troszkę jakby dyskry-
minowany rynkowo.

Podobnie jest, jeśli chodzi o wyroby nowa-
torskie. No, rzeczywiście jest podwyżka o 100%, 
ale jeszcze niedawno te wyroby w ogóle nie były 
w Polsce opodatkowane, a nadal ta akcyza na 
wyroby nowatorskie jest niewielka. „Wyroby no-
watorskie” to fajnie brzmi, a tak naprawdę to ta 
sama nikotyna, tylko w inny sposób podawana 
do organizmu.

Tak więc tak naprawdę jest pytanie, czy po-
pieramy pijaństwo i palenie tytoniu, czy staramy 
się ograniczyć te negatywne zjawiska społeczne. 
Ktoś, kto widział to, miał w rodzinie, miał wśród 
znajomych przypadki…

(Głos z sali: Najlepiej prohibicję wprowadzić.)
Ale była ostatnio nawet śmierć dziennikarza, 

który chyba był wam stosunkowo bliski, a ostat-
nie wypowiedzi mówią o tym, że to alkohol zabił. 
Tak więc powinniśmy jednak jako społeczeństwo 
patrzeć na skutki społeczne i zdrowotne.

No, zarzut, który wybrzmiał… no, właściwie 
w tym punkcie nie wybrzmiał, ale na posiedze-
niu komisji pojawiał się zarzut, że tak naprawdę 
chodzi tylko o efekt finansowy, o to, żeby bu-
dżet państwa więcej zyskał. No, ja bym się cie-
szył, gdyby środki z tego typu opłat szły właśnie 
w jak największym stopniu na służbę zdrowia, 
na ochronę zdrowia, na wsparcie samorządów 
w zakresie ważnych inwestycji, i to niezależnie 
od poglądów politycznych tych, którzy w tych sa-
morządach zarządzają, na obniżanie podatku do-
chodowego dla średnio i mniej zarabiających. Bo 
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przecież w poprzednim punkcie padło w pyta-
niu: żeby choć raz w tej sali pojawiła się obniżka. 
No, pojawiła się, tylko pan senator przegapił to, 
jak obniżaliśmy podatek dla średnio i najmniej 
zarabiających, te przepisy zostały już wprowa-
dzone. Zresztą chyba nawet samorządy związane 
z opozycją przyznają, że spadnie dochodowość 
samorządów. No, jak spadnie dochodowość, tzn. 
że w Polsce spadną podatki, a nie wzrosną. Tak 
mi się wydaje, matematycznie inaczej być nie 
może.

Tak więc wydaje mi się, że jeśli weźmie się 
pod uwagę te wszystkie argumenty i to, jak ta 
nasza rzeczywistość wygląda, słuszny jest wnio-
sek o to, żebyśmy przyjęli tę ustawę bez popra-
wek. Bo wydaje się, że ważniejsze jest zdrowie 
i życie Polaków niż obrona interesów nawet nie 
grup przedsiębiorców, gdyż tak jak powiedziałem, 
część przedsiębiorców wypowiada się pozytyw-
nie o tych zmianach. Nie wiem, czy ostatecz-
nym argumentem, który do was przemówił, nie 
jest to, Droga Opozycjo, że nikt trzeźwo myślą-
cy czy trzeźwo oceniający rzeczywistość na was 
nie zagłosuje. Dlatego chcecie zmierzać w tym 
kierunku…

(Głos z sali: Ale wymyślił.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
…wschodnim, a nie zachodnim. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo panu senatorowi sprawoz - 
dawcy.

Przypominam wszelako, że zarówno spra-
wozdanie mniejszości, jak i sprawozdanie komisji 
nie ma charakteru polemiki, tylko sprawozdania. 
Pytanie, czy pan senator do końca wypełniał swo-
ją rolę.

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?

Przypominam, że te pytania mają trwać mi-
nutę. Od obecnej sesji Senatu mamy urządzenie, 
które ten czas zadawania pytań będzie mierzyć.

Ponieważ ja zadaję pierwsze pytanie, będę 
mierzył sobie czas bardzo precyzyjnie.

Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy 
wniosku mniejszości.

Pan, Panie Senatorze, zaprezentował nam 
tutaj bardzo ciekawą formułę, przedstawiając 
głosy obywateli domagających się podwyżek 
akcyzy i podwyżek podatków od rządu Prawa 
i Sprawiedliwości. Ja mam pytanie do pana se-
natora: czy w toku pana pracy parlamentarnej 
zdarza się panu spotykać obywateli mających 
zdanie przeciwne, czyli niedomagających się od 
rządu Prawa i Sprawiedliwości kolejnych pod-
wyżek, mówiących inaczej, niż nam pan nam 
tutaj dzisiaj zaproponował, i uważających, że 
pod tymi rządami Polacy raczej płacą coraz 
więcej zarówno w sklepie, jak i w podatkach po-
średnich i bezpośrednich? Czy głosy, z którymi 
pan senator się spotyka i które pan przed chwilą 
zaprezentował z trybuny senackiej… Na pew-
no poniesione one zostaną w Polskę przez nas 
wszystkich, bo nieczęsto się słyszy, że Polacy 
domagają się podwyżek podatków. Czy spoty-
ka pan, Panie Senatorze, Polaków uważających 
inaczej?

(Sygnał timera)

Senator 
Jacek BoGUcki 

Panie Marszałku, oczywiście nikt nie chce 
płacić podatków. Najlepiej, gdyby były zero-
we, ale, jak to powiedział jeden z prezydentów 
Stanów Zjednoczonych, są one nieuniknione 
tak jak śmierć. Chociaż ja co do śmierci mam 
jako człowiek wierzący więcej wiary niż ten 
prezydent. Ale podatki są jednak nieuniknio-
ne. Oczywiście są, w rozmowach z wieloma lu-
dzi rozmawiamy o wysokości podatków… Ale 
wielu, tych głębiej analizujących system podat-
kowy, bardzo cieszy się, że obniżamy podatek 
dochodowy dla średnio i najmniej zarabiają-
cych. Coś, co zrównoważyć ma budżet państwa… 
Podwyższana będzie akcyza na tytoń i papiero-
sy, które są szkodliwe społecznie. Jedno drugie-
go nie wyklucza, jedno z drugim, wydaje mi się, 
nawet współgra.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

ra Roberta Dowhana.
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Senator 
roBerT dowhan 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Minuta mi wystarczy. Ja mam pytanie do 

sprawozdawcy mniejszości, aczkolwiek do sza-
nownego pana ministra też mam dużo pytań. 
Myślę, że to będą…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie zapomnij, bo…)
A nie będzie pytań do ministra?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Później, 

Panie Senatorze. Teraz są pytania do obu sena-
torów sprawozdawców.)

Panie Senatorze Sprawozdawco, skoro papie-
rosy i alkohol są takie szkodliwe, takie złe, skoro 
te wszystkie podwyżki są prozdrowotne itd., to 
może alkoholu i papierosów zakazać? No bo po 
co sprzedawać coś, co jest złe? Może w duchu idei, 
o której pan mówił, tak żeby się nie uwsteczniać, 
nie kierować na wschód, tylko iść do przodu… To 
może bądźmy nowatorscy? W islamie to wpro-
wadzono i jakoś nie mają z tym problemu. No to 
proszę prohibicję wprowadzić na palenie, na pi-
cie. I będziemy idealni. Dlaczego nie macie takiej 
odwagi, tylko bajki opowiadacie o zdrowiu, o tym, 
o tamtym?

Senator 
Jacek BoGUcki 

Panie Senatorze, wspomniał pan o prohibicji. 
Stany Zjednoczone próbowały tego i efekty były 
mizerne. Ale np. ograniczanie dostępności i pod-
wyższanie cen, co bardzo mocno promuje od lat 
Finlandia, działa. To działa w tym społeczeń-
stwie, aczkolwiek problemów nie unikają. Trzeba 
wyważyć te 2 kwestie, ograniczanie dostępności 
i wysokość ceny. U mnie na wsi, Panie Senatorze, 
mówią, że zły to kraj, w którym wódka jest tań-
sza od zakąski.

(Wesołość na sali) 

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Beatę Małecką-Liberę.
(Senator Beata Małecka-Libera: Ja bardzo 

przepraszam, ale ja mam pytanie do pana mini-
stra. Dziękuję.)

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Danutę Jazłowiecką.

Senator 
danUTa Jazłowieck a 

Panie Senatorze, chcę panu zadać pytanie. 
Zdumiała mnie bardzo pana…

(Głos z sali: Włącz mikrofon.)
Zdumiała mnie bardzo, Panie Senatorze, pana 

wypowiedź, w której pan deprecjonuje swoje 
społeczeństwo z Podlasia, mówiąc, że jest mniej 
światłe od innych. Proszę mi wytłumaczyć, dla-
czego pan to robi.

(Senator Jacek Bogucki: No cóż… Cóż ja mogę 
powiedzieć? Pani senator zupełnie nie zrozumiała 
mojej wypowiedzi.)

Właśnie dlatego proszę, żeby pan mi wytłu-
maczył, bo dla mnie kompletnie niezrozumiałe 
jest to, jak senator może deprecjonować społe-
czeństwo ze swojego okręgu.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję.
Pan senator, rozumiem, uznał za stosowne ta-

kiej, a nie innej odpowiedzi udzielić.
(Senator Jacek Bogucki: Pani Senator…)
Nie ma… Przepraszam.
(Senator Jacek Bogucki: Panie Marszałku, 

króciutko.)
Bardzo proszę.

Senator 
Jacek BoGUcki 

Pani Senator, ja mówię o tym, jak wy mówicie 
o nas, jak wy nas traktujecie, ciągle podkreślając, 
że jesteśmy tacy zacofani. Nie mówię o Podlasiu…

(Senator Magdalena Kochan: Ale kto to jest 
„wy”?)

Nie mówię o Podlasiu…
(Głos z sali: Przypadek…)
Mówiłem o mojej opcji politycznej, a nie o re-

gionie. Ale jeśli mówiłem o regionie, to też mia-
łem na myśli stosunek do nas upowszechniany 
w mediach, wśród wielu ludzi związanych z obec-
ną opozycją…
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(Senator Danuta Jazłowiecka: Przepraszam. 
Czy ja mogę uzupełniająco?)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę…
(Senator Jacek Bogucki: …choćby przy ostat-

nich protestach na granicy.)
Bardzo proszę. Pan senator Czarnobaj.

Senator 
Leszek czarnoBaJ 

Rzadko się zdarza, żebym ja zadawał pytania 
przedstawicielowi mniejszości, ale muszę te py-
tania zadać, Panie Senatorze.

Ale zanim zadam pytania, chcę tylko po-
wiedzieć, że starałem się kompletnie bez emocji 
przedstawić to, co było przedmiotem posiedzenia 
komisji, cytując zdania wyjęte z protokołu pod-
czas mojego wystąpienia. Moje emocjonalne wy-
stąpienie, Panie Senatorze, i stanowisko będzie…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Mikrofon 
proszę włączyć.)

Mam włączony.
…W dyskusji.
Chciałbym pana zapytać: czy mógłby mi pan 

wyjaśnić, jakie jest powiązanie głosowania nad 
akcyzą z tym, co dotyczy dochodów samorządów? 
To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie: czy pan zna ceny alkoholi 
w sąsiednich państwach, np. w Niemczech, jeśli 
chodzi o siłę nabywczą?

I ostatnie pytanie: czy pan zna stanowisko 
pana mecenasa i Biura Legislacyjnego – strona 4 
– dotyczące różnej akcyzy na alkohol dla cydru 
i dla pozostałych? Czy pan to zna?

(Sygnał timera)
(Senator Jacek Bogucki: Znam.)
Bo jakby argumentacja była… Jak pan zna, to 

dobrze. To tyle.

Senator 
Jacek BoGUcki 

Oczywiście znam to stanowisko, ale się z nim 
nie zgadzam, ponieważ gdyby tak analizować, to 

cydr, który jest opodatkowany w tej chwili ina-
czej niż piwo, mimo że zawiera taką samą lub po-
dobną ilość alkoholu, w inny sposób… No, to tutaj 
należałoby zarzucać twórcom ustawy akcyzowej 
sprzed wielu, wielu lat nierówne traktowanie. 
Zatem jeśli chodzi o wyroby nowatorskie, także 
tytoń, gdyby tego typu zarzut był zgodny z ideą 
stanowienia prawa i konstytucji, to należałoby 
zarzucać twórcom, którzy kiedyś, dopuszczając 
te produkty do rynku, nie opodatkowali ich tak 
samo jak innych wyrobów tytoniowych. Trudno 
tutaj zgodzić się z tego typu argumentacją. Ja sza-
nuję… Podkreśliłem, że pan senator przedstawiał 
uczciwie podwyżki zarówno kwotowo, jak i pro-
centowo, więc tutaj w pełni oddaję szacunek co 
do przedstawienia. W związku z tym nie bardzo 
rozumiem, skąd wziął się wniosek o odrzucenie 
ustawy. I dlatego składamy wniosek o jej przyję-
cie bez poprawek.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku 

prac parlamentarnych został upoważniony mi-
nister finansów.

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

(Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie 
Finansów Jan Sarnowski: Oczywiście. Czy mogę 
z miejsca?)

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie 

Finansów Jan Sarnowski: Bardzo dziękuję, Panie 
Marszałku…)

(Głos z sali: Dlaczego?)
(Głos z sali: Dla nas to jest niewygodne.)
(Głos z sali: Panie Marszałku…)
Wobec protestów panów spytam: czy ma pan 

jakiś uzasadniony powód dla tego? W związku 
z czym nie chce pan, tak jak senatorowie w tej 
Izbie, występować z trybuny? To np. jakiś pro-
blem zdrowotny czy coś takiego? Jaki jest powód?

(Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie 
Finansów Jan Sarnowski: Ja…)

Panie Ministrze, zadaję panu pytanie jako 
marszałek prowadzący obrady. Z  jakiego po-
wodu prosi pan o zmianę naturalnej procedury 
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występowania z trybuny? Jeżeli jest jakiś istotny 
powód, to ja się oczywiście do niego przychylę. 
Jak rozumiem… Co jest tym powodem? Fakt po-
siadania kartki?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finan- 
sów Jan Sarnowski: Tak…)

Każdy z senatorów w tej Izbie, Panie Ministrze, 
też posiada kartki, to nie jest jakaś unikalna cecha 
ministrów w tym rządzie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finan- 
sów Jan Sarnowski: Dobrze, to jeśli…)

Przepraszam bardzo. Wobec sytuacji, w któ- 
rej…

(Głos z  sali: Wielu ministrów stamtąd 
odpowiada.)

(Głos z sali: To jest niewygodne.)
Odpowiadanie na pytania jest czymś innym 

niż przedstawianie stanowiska rządu.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finan - 

sów Jan Sarnowski: Oczywiście. Bardzo dzię- 
kuję…)

Na odpowiadanie na pytania z miejsca wielo-
krotnie, prowadząc obrady, zgadzałem się, a na-
wet zgoła sugerowałem siadanie na tym miejscu, 
ponieważ staram się, by każdy się czuł komforto-
wo, ale tak, żeby też każdy w tej Izbie czuł się sza-
nowany, niezależnie od tego, kogo w danej chwili 
reprezentuje. Panie Senatorze, naprawdę tak jest.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finan- 
sów Jan Sarnowski: Dobrze…)

Nie sądzę, żebyśmy uchybili panu ministro-
wi faktem, że będzie musiał stać przy trybunie 
senackiej. Każdy z nas ciężko pracował, żeby 
być jednym ze 100 Polaków mogących z  niej 
występować.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie finanSóW 
Jan sarnowski 

Bardzo dziękuję.
Panie Przewodniczący! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim chciałbym się odnieść do 

pytań i uwag, które zostały poruszone w toku 
dotychczasowych rozważań na temat tej usta-
wy, i na posiedzeniu komisji, i w informacjach, 
które zostały przedstawione przez pana senatora 
sprawozdawcę.

Przede wszystkim chciałbym w imieniu rządu 
gorąco podkreślić, że Ministerstwo Finansów na 
żadnym etapie nie zidentyfikowało sprzeczności 

prezentowanej ustawy z konstytucją. Chciałbym 
gorąco podkreślić, że cel ustawy akcyzowej 
i w ogóle obciążenie niektórych rodzajów wyro-
bów dodatkowym podatkiem nie ma tylko i wy-
łącznie charakteru fiskalnego, ale mamy tutaj do 
czynienia również z kwestiami prozdrowotnymi 
oraz przede wszystkim stymulacyjnymi, odno-
szącymi się również do położenia geograficznego 
Polski oraz do wysokości podobnych danin w in-
nych państwach, a także do tego, w jaki sposób 
są one kształtowane globalnie, w wyniku umów 
międzynarodowych oraz regulacji prawa unijne-
go. I tak w przypadku alkoholi zarówno Światowa 
Organizacja Zdrowia, jak i dyrektywy unijne 
przewidują różnicowanie wysokości akcyzy w za-
leżności od ilości alkoholu w produkcie, tak żeby 
nie była to zależność czysto proporcjonalna, ale 
żeby w odpowiednio niższym stopniu obciążone 
były alkohole zawierające mniejszą ilość alkoho-
lu etylowego. Z drugiej strony musimy również 
wziąć pod uwagę nasze otoczenie geograficzne 
oraz to, żeby wysokość obciążenia akcyzą wy-
robów tytoniowych, alkoholu, mówiąc szeroko 
używek, nie powodowała problemów w postaci 
szarej strefy oraz przenikania ich przez granicę, 
że tak się wyrażę, turystyki związanej z używka-
mi, podejmowanej, żeby kupować tańsze produk-
ty w innych krajach. Stąd rozróżnienie pomiędzy 
funkcjonującymi stawkami akcyzy na poszczegól-
ne rodzaje używek i różnice w proponowanej in-
deksacji. W sytuacji, kiedy w przypadku wyrobów 
nowatorskich obciążenie jest najniższe wśród 19 
krajów Unii Europejskiej, które w ogóle obciążają 
tego rodzaju towar, to jasne jest, że zmiana w wy-
sokości stawki będzie wyższa niż w przypadku 
np. e-papierosów, w przypadku których jesteśmy 
na dziewiątym na 14 miejsc w Unii Europejskiej.

Szanowni Państwo, chciałbym tutaj jeszcze 
raz gorąco podkreślić, po co właściwie realizuje-
my tę ustawę. Tutaj problem, wyzwanie, jest bar-
dzo jasne. Siła nabywcza Polaków przez ostatnie 
lata rosła, ale zwiększyła się też ogromnie do-
stępność używek. W 2015 r. za przeciętne wy-
nagrodzenie można było kupić 166 półlitrowych 
butelek wódki, w 2020 r. – 215, czyli dostępność 
używek wzrosła aż o 33%, czyli o 1/3. Alkohol tań-
szy niż w Polsce jest dostępny tylko w Bułgarii, 
Rumunii i na Węgrzech, a papierosy tańsze niż 
w Polsce – tyko i wyłącznie w Bułgarii. To są dane 
porównawcze dotyczące Polski i innych krajów 
Unii Europejskiej. Palenie tytoniu jest przyczy-
ną śmierci niemal 70 tysięcy osób rocznie, jest 
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również przyczyną śmierci aż 1/3 osób, które 
przekroczyły trzydziesty piąty rok życia. W przy-
padku alkoholu choroby związane z jego naduży-
waniem powodują śmierć ok. 10–12 tysięcy osób 
rocznie, a rozwiązywanie problemów zdrowot-
nych związanych z konsumpcją alkoholu powo-
duje koszt dla całej gospodarki w wysokości nawet 
30 miliardów zł rocznie. Rosnąca dostępność 
używek jest też bardzo ważnym problemem dla 
młodzieży. Aż 15% nastolatków w ciągu ostatnie-
go miesiąca korzystało z używek, a aż 50% z nich 
zaczyna swoją przygodę z używkami właśnie od 
papierosów, i to tych najtańszych.

Można sobie zadać pytanie: jakiego użyć na-
rzędzia, żeby ograniczyć tego rodzaju zjawi-
ska? I tutaj odpowiedź jest jasna, przy czym jest 
to odpowiedź wypracowana nie tylko i wyłącz-
nie przez Ministerstwo Zdrowia – a wykonaw-
cą jego koncepcji jest Ministerstwo Finansów 
– ale też czy przede wszystkim przez Światową 
Organizację Zdrowia. Otóż według badań 
Światowej Organizacji Zdrowia to właśnie świa-
dome kształtowanie polityki akcyzowej jest na-
rzędziem do tego, aby poprzez ograniczenie 
dostępności używek zmniejszać ich konsumpcję. 
Raport z 2010 r., a właściwie światowa strategia 
dotycząca redukcji szkód wyrządzanych przez 
alkohol, raport z 2017 r. na temat światowej epi-
demii tytoniowej, dokument z 2020 r. w sprawie 
cen alkoholu w krajach członkowskich Światowej 
Organizacji Zdrowia i rekomendacje zmian le-
gislacyjnych – to wszystko to są dokumenty tej 
organizacji międzynarodowej, które gorąco re-
komendują zwiększanie obciążenia podatkowego 
w odniesieniu do konsumpcji używek po to, żeby 
zmniejszyć ich dostępność. Tak że podstawa do 
tego rodzaju kroków jest jasna, ale też są to roz-
wiązania po prostu sprawdzone. Dość spojrzeć na 
rynek w ostatnich latach – w wyniku wprowa-
dzenia podatku cukrowego konsumpcja napojów 
słodzonych zmniejszyła się rok do roku o 20%. 
Tak że te same mechanizmy, które dotyczą alko-
holu, sprawdzają się również na innych polach.

Czy wdrożenie tego rodzaju rozwiązań ozna-
czać będzie wzrost szarej strefy? Oczywiście nie. 
Mamy to potwierdzone również przez Krajową 
Administrację Skarbową. Jeszcze w 2015 r. wiel-
kość szarej strefy to było ok. 17% w przypadku 
obrotu wyrobami tytoniowymi, w marcu 2021 r. 
– już 5,5%, czyli ta szara strefa była aż trzykrot-
nie niższa. Wynika to z elektronizacji obrotu oraz 
z możliwości obserwacji wyrobu tytoniowego 

oraz jego półproduktów praktycznie od pierwsze-
go momentu, od tej symbolicznej grządki z tyto-
niem, którą się rejestruje, aż po powstający towar. 
U rolników monitoruje to KOWR, przez system 
SENT obserwuje się transport samego suszu ty-
toniowego i papierosów, system Track & Trace 
śledzi drogę papierosa od maszyny, która go wy-
produkowała, aż do sklepu prowadzącego sprze-
daż detaliczną, są też kasy on-line, które również 
wolumen sprzedaży detalicznej oraz szarą strefę 
monitorują.

Tak że mając to wszystko na uwadze, biorąc 
pod uwagę realne problemy społeczne, z którymi 
mamy do czynienia, realne wyzwania dotyczące 
polityki zdrowotnej, a także fakt, że mamy na-
rzędzia rekomendowane przez organizacje mię-
dzynarodowe, których możemy użyć, chciałbym 
gorąco zarekomendować Wysokiej Izbie poparcie 
projektu przedstawionego przez rząd i przyjęcie 
go bez poprawek. Bardzo dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuje 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? Tak. Bardzo proszę.

Panie Ministrze, może pan spocząć, bo rozu-
miem, że może pan czynić notatki i odpowiadać 
z miejsca.

Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 
Beatę Małecką-Liberę.

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, kieruję pytanie do pana, ale 

tak naprawdę do ministra zdrowia. Mam nadzie-
ję, że będzie mógł udzielić mi odpowiedzi. Otóż, 
jako obywatelka, jestem przeciwko podnosze-
niu podatków, szczególnie w tej sytuacji ekono-
micznej, jaka ma miejsce w tej chwili w kraju. 
Uważam, że jest to nieszczęśliwy moment. Ale 
jeżeli już państwo uważacie, że należy tę akcyzę 
podnieść, to muszę tutaj zabrać głos w imieniu 
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tych wszystkich osób, które są uzależnione od al-
koholu i od papierosów. Jest to uzależnienie, są 
to używki, wszyscy wiemy o tym, jakie są skutki 
zdrowotne i jakie koszty leczenia społeczeństwa 
ponosimy. Dlatego też, jeżeli akcyza ma być pod-
niesiona, to musi być podniesiona w sposób rze-
telny, taki, żeby to oddziaływało i miało wpływ 
na zdrowie. Wiem, że do tej pory wszystkie pro-
jekty, które przechodzą przez finanse, nie są 
konsultowane… 

(Sygnał timera) 
…pod kątem zdrowotnym, a szczególnie te, 

które mają niewątpliwie duży wpływ na zdro-
wie. Dlatego chcę zapytać pana ministra zdrowia, 
czy opiniował ten projekt, jakie jest stanowisko 
Ministerstwa Zdrowia, a w szczególności stano-
wisko dotyczące programu redukcji szkód, czyli 
w zakresie opodatkowania, akcyzowania takich 
wyrobów, które są najniższej jakości. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Wszystkim senatorom przypominam, że czas 

zadawania pytań to minuta, po minucie włącza 
się sygnał dźwiękowy, a niebawem ja i wszyscy 
inni marszałkowie będziemy po prostu wyłączać 
mikrofon. I albo, uznając, że to jest nieżyciowy 
przepis, zmienimy regulamin i pozwolimy na za-
dawanie długich pytań… Ale dopóki regulamin 
nakazuje nam zadawać pytania przez minutę, to 
ja będę tego bardzo restrykcyjnie przestrzegał.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie zDroWia 
macieJ miłkowski 

Szanowna Pani Przewodnicząca, oczywiście 
to jest projekt rządowy i został on uzgodniony 
ze wszystkimi ministerstwami, a w szczegól-
ności z Ministerstwem Zdrowia, i Ministerstwo 
Zdrowia zaopiniowało go pozytywnie. Ponadto, 
jak pan minister zaznaczył, jest to stanowisko 
pozytywne nie tylko ze względów fiskalnych. 
Popieramy to bardzo mocno w szczególności ze 
względów zdrowotnych, bo uważamy, tak jak 
pan minister przedstawił, że to przyczyni się do 
zmniejszenia ilości spożywanego alkoholu, jak 

również tytoniu. I w całości za tym projektem 
jak gdyby byliśmy.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

ra Władysława Komarnickiego.

Senator 
władysław komarnicki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, wprawdzie senator sprawoz-

dawca mniejszości wspomniał o tym, że współ-
pracowaliście z forum, ale czy pan mógłby mi 
wyjaśnić, co się stało z tym forum, skoro byliście 
nawet inicjatorami tej rozmowy i powstania fo-
rum, a potem nagle, zanim podjęliście decyzję, 
zerwaliście te rozmowy… Czy pan byłby uprzejmy 
przybliżyć tę sytuację?

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie finanSóW 
Jan sarnowski 

Ani rozmowy, ani prace na forum nie zostały 
w żaden sposób przerwane. Od samego początku 
celem forum była analiza rynku oraz możliwości 
dalszych kroków, zmian legislacyjnych w zakre-
sie opodatkowania akcyzą. Pierwsze 2 sesje fo-
rum, które się już odbyły, dotyczyły tylko 1 rynku, 
a mianowicie rynku wyrobów tytoniowych oraz 
ich ekwiwalentów, tak że do debaty dotyczącej al-
koholu w ramach forum jeszcze nie doszło, pla-
nujemy ją przeprowadzić w perspektywie lutego 
przyszłego roku, po zamknięciu prac grup robo-
czych, przynajmniej aktualnego etapu prac grup 
roboczych zajmujących się tytoniem. W toku kon-
sultacji publicznych również projekt zmian prze-
pisów został przedstawiony na Forum Akcyzowym 
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zajmującym się właśnie regulacjami związanymi 
z rynkiem tytoniowym i także przedstawiciele 
branży mogli odnieść się do prezentowanych pro-
pozycji. Oczywiście zaprezentowany projekt reali-
zuje część postulatów zgłoszonych przez forum. 
Bardzo dobrymi przykładami takich rozwiązań 
są przede wszystkim mapa akcyzowa, która była 
rozwiązaniem bardzo gorąco postulowanym przez 
rynek, przez rynek, który dotychczas żył w pewnej 
niepewności dotyczącej kierunków zmian polityki 
fiskalnej oraz tego, w jaki sposób przebiegać będzie 
zmiana wysokości akcyzy na poszczególne rodzaje 
produktów. Określenie kierunków zmian na na-
stępnych kilka lat, w tym wypadku do roku 2027, 
daje rynkowi pewność, w jaki sposób kształtowana 
będzie polityka fiskalna w stosunku do produk-
tów, które właśnie produkuje i które kierowane 
są na polski rynek, a także pozwala w odpowied-
ni sposób, z wyprzedzeniem kształtować politykę 
produkcyjną, politykę cenową oraz politykę eks-
portową. Pamiętajmy też, że nawet duzi globalni 
gracze dużą część swojej produkcji kierowanej na 
rynek europejski tworzą, realizują właśnie u nas, 
w Polsce.

Inną propozycją, która również została 
uwzględniona, jest propozycja związana z e-pa-
pierosami. Przedstawiciele branży zaangażowani 
w prace forum określili wysokość opodatkowania 
tego segmentu rynku jako dość dużą. Tu też przy-
znajemy, że znajdujemy się w europejskiej śred-
niej, jeśli chodzi o wysokość opodatkowania tego 
konkretnego wyrobu akcyzowego, stąd też spo-
sób ukształtowania regulacji, którą dzisiaj pre-
zentujemy, a mianowicie całkowity brak objęcia 
indeksacją tego rodzaju produktu akcyzowego. 
Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

ra Leszka Czarnobaja.

Senator 
Leszek czarnoBaJ 

Panie Ministrze, czy mógłby pan, oczywiście 
w przybliżeniu, w związku z tym, że jest to pro-
jekt rządowy, podać, kiedy ten projekt wpłynął do 

Rządowego Centrum Legislacji? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie. Panie Ministrze, od 6 lat pań-
stwo mówicie „podnosimy akcyzę, żeby ogra-
niczać dostępność, a to korzystnie wpłynie na 
zdrowotność”. Czy pan minister mógłby mi podać, 
o ile spadło spożycie alkoholu w latach 2015–2021?

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie finanSóW 
Jan sarnowski 

Projekt został skierowany do Rządowego 
Centrum Legislacji na początku października.

Znaczącą indeksację stawek akcyzy mieliśmy 
tylko raz w ostatnich latach, a mianowicie w roku 
2019. Biorąc pod uwagę sytuację covidową oraz 
fakt objęcia akcyzą pierwszy raz w historii 2 no-
wych segmentów rynku, a mianowicie wyrobów 
nowatorskich oraz e-papierosów, bardzo trudno 
jest, również Ministerstwu Finansów, oszacować 
rzeczywisty wpływ zmiany, która nastąpiła 2 lata 
temu, na poziom spożycia. To wiąże się również 
z faktem, że rynek do tej zmiany… Po pierwsze, 
była to zmiana jednostkowa, a po drugie, rynek 
miał szansę, żeby się do niej przygotować, a mia-
nowicie przygotować zapasy. W związku z tym 
realny spadek spożycia powinien nastąpić po ich 
wyczerpaniu, czyli w perspektywie końca 2020, 
początku 2021 r. Wiemy jednak, że jest to okres 
niemiarodajny, jeśli chodzi i o spożycie, i o sytu-
ację gospodarczą. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 

czy ja mogę…)
Bardzo proszę o zadanie dodatkowego pytania.

Senator 
Leszek czarnoBaJ 

Nie, ja zadam to samo. Panie Ministrze, jeszcze 
raz powtórzę. Dziękuję za ten wspaniały wywód 
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oratorski. Proszę mi powiedzieć, o ile spadło spo-
życie alkoholu w latach 2015–2021 lub do 2020 r. 
No, do kiedy pan sobie wybierze, do 2020 albo do 
2021 r.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie zDroWia 
macieJ miłkowski 

Jeśli chodzi o spożycie alkoholu, to zgodnie 
z OSR… Tu jest wszystko przedstawione. W ostat-
nim okresie było mniej więcej stałe spożycie alko-
holu w litrach na mieszkańca. Jednocześnie, tak 
jak pan minister tu przedstawił, bardzo mocno 
zwiększyła się siła nabywcza. Jedynym elemen-
tem zmniejszającym… Wszelkie dowody wska-
zują, że im mniejsza możliwość zakupu, tym 
mniejszy zakup, dlatego alkohol powinien być 
droższy, tytoń tak samo. Pan senator przedsta-
wiał bardzo barwnie tę sytuację.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 
czy ja mogę jeszcze…)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję.
Panie Senatorze…
(Senator Leszek Czarnobaj: Ostatni raz.)
Udzielam panu czasu na zadanie pytania ko-

lejny raz…
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, ale…)
…i zaczynam panu liczyć czas. Bardzo proszę, 

minuta na zadanie pytania.

Senator 
Leszek czarnoBaJ 

Panie Marszałku, Panie Ministrze, jeszcze 
raz chciałbym zadać pytanie. O ile spadło spo-
życie alkoholu od roku 2015 do roku 2020 czy 
2021? Umknęło mi to w OSR i chciałbym, żeby 

pan minister to powiedział. No niech pan powie, 
bardzo pana proszę.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie finanSóW 
Jan sarnowski 

W  latach 2015–2020 zaobserwowaliśmy 
wzrost spożycia o ok. 1 punkt procentowy.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

ra Roberta Dowhana.

Senator 
roBerT dowhan 

Dziękuję, Panie Marszałku. Postaram się 
zmieścić w 1 minucie.

Panie Ministrze, mam kilka pytań. Pierwsze. 
Dlaczego w czerwcu informowaliście, że nie bę-
dzie podwyżek, a następnie wyskakujecie z pod-
wyżkami? Jaka jest wasza wiarygodność? To 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy wygląd paczek papiero-
sów, które są ohydne, te zdjęcia wpłynęły na to, że 
ludzie przestają palić, bo widzą te obrazki?

Trzecie pytanie. Czy prawdą jest, że pan 
Modzelewski lobbuje na rzecz jednej fabryki ty-
toniu i że w ministerstwie jest na etatach kilku 
jego doktorantów?

Mam jeszcze czas? Mam.
Czwarte pytanie. Do niedawna były 3 stawki 

dla browarów, jeżeli chodzi o liczenie akcyzy, i to 
jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. Jedna 
stawka była do 20 tysięcy hektolitrów, druga od 
20 do 70 tysięcy, a trzecia do 200 tysięcy hekto-
litrów. Ktoś to zmienił prawdopodobnie pod ką-
tem jednego browaru i obecnie ta stawka jest do 
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200 tysięcy hektolitrów rocznie, co jest olbrzymią 
produkcją, jeżeli chodzi o piwo. Dlaczego tak się 
stało, Panie Ministrze?

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie finanSóW 
Jan sarnowski 

Bardzo dziękuję.
Jeśli chodzi o wygląd paczki papierosów, to 

jest on determinowany przepisami dyrektywy 
unijnej. Nie jest to inicjatywa ani Ministerstwa 
Finansów, ani polskiego Ministerstwa Zdrowia, 
dlatego to raczej w Brukseli należałoby szukać 
analiz i szerszej myśli, która kryje się za tego ro-
dzaju projektem.

Jeśli chodzi o kwestię opodatkowania piwa 
i browarów, to wynika to przede wszystkim 
z  chęci uniformizacji wysokości obciążenia 
i stworzenia spójnego systemu preferencji dla 
mniejszych podmiotów. Nawiasem mówiąc, bu-
dowę tego systemu kontynuujemy. Nie dalej jak 
wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt zmian 
ustawy o podatku akcyzowym, który skutkować 
będzie tym, że obniżenie stawki akcyzy o 50%, 
z którego teraz korzystać mogą małe polskie 
browary produkujące przede wszystkim wyro-
by regionalne, wysokojakościowe, zwiększające 
też atrakcyjność turystyczną polskiej prowincji, 
obejmie również producentów innych wyrobów 
alkoholowych, czyli przede wszystkim nale-
wek, miodów pitnych czy alkoholi owocowych, 
np. win. To jest regulacja, która wejdzie w życie 
najpóźniej z początkiem lutego przyszłego roku. 
Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Robert Dowhan: A co z Modzelew-

skim, Panie Ministrze?)

Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-
ra Jerzego Czerwińskiego.

(Rozmowy na sali)

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini - 
strze!

Z opisu do tej ustawy wynika, że nie jest pod-
wyższana akcyza dotycząca płynu do papierosów 
elektronicznych. Czy to jest prawda? Jeśli tak, to 
dlaczego?

(Rozmowy na sali)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Panie Senatorze, przepraszam, ale ja mam 
wrażenie, że z 2 powodów słabo pana słyszymy, 
więc ja bym poprosił o powtórne zadanie pytania. 
Oczywiście przywrócę panu czas. Nie słyszymy 
z uwagi na to, że chyba nie mówi pan do mikrofo-
nu – to po pierwsze. A po drugie, część senatorów, 
w tym pan senator… Przepraszam, nie chciałbym 
wymieniać po nazwisku, ale bardzo bym prosił 
o zachowywanie ciszy i wzajemny szacunek. Pana 
senatora prosiłbym, przepraszając jednocześnie 
za te warunki, o zadanie pytania po raz kolejny 
i do mikrofonu, gdyby pan senator był łaskaw.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Tak jest. Teraz lepiej, Panie Marszałku? Chyba 
tak.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Tak jest.)
Krótkie pytanie. Z opisu, który otrzymaliśmy, 

wynika, że nie jest podwyższana akcyza na płyn 
do papierosów elektronicznych. Czy tak jest na-
prawdę? A jeśli tak, to dlaczego?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finan  
sów Jan Sarnowski: Dobrze.)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie finanSóW 
Jan sarnowski 

Potwierdzam: akcyza na płyn do e-papierosów 
nie jest podwyższana. Wynika to z faktu, że ma-
tryca stawek, wysokość obciążenia akcyzą tego 
rodzaju wyrobu akcyzowego została ustalona kil-
ka lat temu. I wciąż Polska znajduje się w ścisłej 
czołówce państw, które opodatkowują ten rodzaj 
używki dość wysoko. Cały czas jesteśmy na szó-
stym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej, 
jeśli chodzi o obciążenie akcyzą płynu do e-pa-
pierosów. Dziękuję.

(Senator Jerzy Czerwiński: Można, Panie 
Marszałku?)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Bardzo proszę. Oczywiście kolejne pytanie.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Przyznam się, że troszeczkę pan minister 
mnie zaniepokoił. Jest gorzej niż przed zadaniem 
pytania. Otóż my, jeśli już, powinniśmy porów-
nywać nie się z resztą Europy, tylko porównywać 
stawki akcyzy, które obowiązują u nas. Bo te pro-
dukty powinny być porównywalne. Zgadzamy się 
czy nie? Czyli na tytoń, na papierosy i na e-pa-
pierosy w tych samych granicach. Ponadto po-
winniśmy brać pod uwagę kwestie zdrowotne. Ja 
nie wiem, co jest gorsze: czy tytoń, czy papiero-
sy, czy papieros elektroniczny. Ale pan na pewno 
ma taką wiedzę. I wreszcie ostatnia kwestia: to, 
że ustalono coś kilka lat temu, jak mówię, mnie 
nie przekonuje ze względu na to, że to jest kwe-
stia dowolności, o której państwo decyduje, a nie 
ustalenia. To na pewno.

I ostatnie pytanie, niejako pomocnicze, po-
zostające w związku z tym: ile firm produkuje 
wkłady do papierosów elektronicznych, płyn do 
e-papierosów – czyli to, na co nie podwyższamy 
akcyzy – a ile firm produkuje papierosy, tytoń 
itd.? Czy to nie jest tak, że gdzieś jest np. monopol 
i my ten monopol w ten sposób chronimy?

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź 

na to pytanie.

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie finanSóW 
Jan sarnowski 

Oczywiście.
Jeśli chodzi o  produkcję papierosów, to 

mamy duże 4 koncerny oraz kilkanaście mniej-
szych firm. Jeśli chodzi o  produkcję wkła-
dów, płynów do e-papierosów, to teraz jest to 
26 podmiotów.

Jeśli chodzi o porównywalność wysokości ob-
ciążenia poszczególnych kategorii wyrobów ak-
cyzowych, to tu chciałbym bardzo podkreślić, że 
jedną z przesłanek wyrównania poziomu obcią-
żenia rzeczywiście jest podobne przeznaczenie 
tych towarów, ale bardzo ważnym argumentem 
jest również podatność poszczególnych ich ka-
tegorii na przejście przynajmniej części rynku 
do szarej strefy. W sytuacji, gdy do przygotowa-
nia papierosa w szarej strefie potrzeby jest susz 
tytoniowy, potrzebna jest maszyna i potrzeb-
na jest infrastruktura, a wkład do papierosa 
elektronicznego można przygotować całkowi-
cie samodzielnie, bez nikotyny, nawet używając 
półproduktów dostępnych praktycznie w każ-
dym supermarkecie, należy zwrócić szczególną 
uwagę na wrażliwość tego rynku. I tak długo, 
jak nie zostaną przygotowane dodatkowe, spe-
cjalne narzędzia uszczelniające – a pamiętaj-
my, że jest to rynek dopiero co objęty akcyzą, 
bo od ostatniego kwartału zeszłego roku – dal-
sze zmiany i ewentualne podnoszenie wysoko-
ści akcyzy nie są rekomendowane przez Krajową 
Administrację Skarbową.

(Senator Jerzy Czerwiński: Przekonał mnie 
pan, Panie Ministrze.)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana mar-

szałka Bogdana Borusewicza.
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Senator 
BoGdan BorUsewicz 

Panie Ministrze, 2 krótkie pytania.
Po pierwsze, wiemy, że papierosy bez akcyzy 

są przemycane i wprowadzane do obrotu w Polsce. 
Przemyt idzie szczególnie z Białorusi. W związku 
z tym chciałbym zapytać, jaką cześć rynku obej-
muje ten przemyt. Na ile procent go szacujecie? 5, 
10, 7%? I to jest moje pierwsze pytanie.

A drugie: czy akcyza będzie podniesiona także 
na inne wyroby tytoniowe oprócz tych, o których 
tutaj słyszałem, czyli na tabakę?

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, o udzielenie 

odpowiedzi na pytanie.

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie finanSóW 
Jan sarnowski 

Dobrze.
Aktualna wielkość szarej strefy na III kwar-

tał tego roku to jest 5,5%, przy czym w badaniach 
Ministerstwa Finansów, w badaniach nam do-
stępnych nie mamy danych co do rozróżnienia 
pomiędzy częścią szarej strefy wynikającą z prze-
mytu zza wschodniej granicy i częścią rynku, któ-
ra jest wygenerowana przez krajową produkcję 
– chodzi o ten towar, który przez polskich plan-
tatorów jest kierowany do szarej strefy. Ale mo-
żemy powiedzieć z dużą pewnością, że znaczna 
większość tego 5,5% to jest to, co wpływa do nas 
zza wschodniej granicy. Z naszego doświadcze-
nia, z doświadczenia Krajowej Administracji 
Skarbowej wynika, że ogromna większość tego, 
co generowane jest w szarej strefie w Polsce, nie 
trafia na rynek polski, tylko na rynek Europy 
Zachodniej, przede wszystkim do Niemiec.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

ra Jerzego Chróścikowskiego…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale nie było od-
powiedzi na drugie pytanie.)

Proszę.

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie finanSóW 
Jan sarnowski 

Na tabakę nie podnosimy akcyzy. Podnosimy 
ją na wyroby do palenia, czyli susz i papierosy.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę pana senatora Jerzego 

Chróścikowskiego.

Senator 
Jerzy chróŚcikowski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, to pytanie wprawdzie zada-

wał już tutaj pan senator Jerzy Czerwiński, ale 
nie do końca zrozumiałem odpowiedź, więc gdy-
by pan ją uzupełnił… Kiedy podnosiliśmy, jesz-
cze w poprzedniej kadencji, i kiedy vacatio legis 
w przypadku tych płynów dodawanych… To po-
tem miało być obłożone podatkiem. Czy to zostało 
obłożone podatkiem i teraz akcyzy nie podnosimy, 
czy nadal jest zerowa stawka na płyny?

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie finanSóW 
Jan sarnowski 

Płyn do e-papierosów, podobnie jak wyroby 
nowatorskie, pierwszy raz w historii w Polsce 
został obciążony akcyzą w październiku zeszłe-
go roku. Teraz, bazując na analizach Krajowej 
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Administracji Skarbowej, bazując na tym, że 
to zagrożenie przejścia części rynku do szarej 
strefy jest bardzo wysokie w przypadku płynu 
do e-papierosów, którego produkcja jest bardzo 
łatwa, również metodami domowymi… A pod-
grzewarki do tytoniu, czyli wyroby nowatorskie, 
są to bardzo skomplikowane urządzenia, które 
w ogromnej części nie powstają w Polsce, tylko 
w krajach Europy Zachodniej, przede wszystkim 
we Włoszech. Ta wrażliwość jest tutaj mniejsza, 
stąd możliwość podniesienia akcyzy w tym kon-
kretnym segmencie i brak podjęcia tej decyzji 
w przypadku płynu do e-papierosów. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pozwolę sobie zadać panu pytanie. Panie 

Ministrze, ponieważ jako argument służący wy-
jątkowemu, także podatkowemu, uprzywilejowa-
niu płynów do e-papierosów, a także… Chociaż 
stwierdził pan, że jest to bodaj 26 podmiotów. 
No, wszyscy wiemy, że nierównomiernie wśród 
tych podmiotów rozkłada się udział w rynku. 
Ale zostawiając ten ciekawy – na pewno nie dla 
Senatu, a dla zupełnie innych organów państwa 
– temat do rozważań, chcę zadać panu pytania. 
Otóż jako argument za tym zadziwiającym roz-
wiązaniem co do uprzywilejowania podatkowego 
jednego z rodzajów palenia tytoniu używa pan ar-
gumentu, że jest bardzo łatwo ten rodzaj tytoniu 
podrabiać, co rozszerza szarą strefę. No, ale prze-
cież podnosicie podatek na alkohol, a jak pan wie, 
alkohol podrabiać, że użyje tego sformułowania, 
można w każdej stodole. I to nie jest dla was ar-
gumentem. To zastanawiam się…

(Sygnał timera)
…gdzie tu jest logika.

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie finanSóW 
Jan sarnowski 

Chciałabym gorąco podkreślić, że chałup-
nicza, nielegalna produkcja alkoholu wymaga 
i wiedzy, i narzędzi do tego przeznaczonych, a do 
przygotowania wkładu, płynu do e-papierosów 
wystarczy wizyta w supermarkecie, garnek i łyż-
ka. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Najwyraźniej nasza wiedza o świecie się różni.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Jana Marię Jackowskiego.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie, czy w tej 

ustawie występuje jakieś zróżnicowanie produ-
centów wyrobów tytoniowych. Mam na myśli to, 
czy będą podmioty, które będą bardziej obciążone, 
np. w segmencie tańszych produktów, o niższej 
wartości markowej, i podmioty mniej odciążo-
ne. Czy wszystkie są mniej więcej w tym samym 
stopniu obciążone? Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie finanSóW 
Jan sarnowski 

Wszystkie zmiany w procedowanej ustawie 
mają charakter nie podmiotowy, tylko przedmio-
towy. To znaczy, że opodatkowanie uzależnione 
jest od rodzaju produktu akcyzowego, ewentual-
nie od jego ceny. Stąd w pierwszym kroku zmiany 
przepisów, czyli zmiany, która…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo 

bym prosił państwa senatorów o zachowanie spo-
koju i ciszy na sali, bo bardzo trudno jest prowa-
dzić w ten sposób debatę.)

Dziękuję.
Do zmiany tej dojdzie na przełomie tego 

i przyszłego roku. W pierwszej kolejności obcią-
żone akcyzą zostaną tańsze marki papierosów. 
To wynika wprost z prozdrowotnego znaczenia 
procedowanych przez nas przepisów. Ponieważ 
po te produkty akcyzowe sięgają młodzi ludzie, 
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rozpoczynając swoją przygodę z używkami. To 
jest aż 65% rynku w Polsce.

Jeśli chodzi o podmioty produkujące, to do-
kładnie każdy z koncernów funkcjonujących na 
polskim rynku ma swój udział w różnych seg-
mentach wyrobów akcyzowych. Ale ten udział 
nie jest w przypadku każdego z tych podmio-
tów taki sam. Mają zdywersyfikowane portfo-
lio. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
O kolejne pytanie prosi pan senator Jan Maria 

Jackowski.
Bardzo proszę. 1 minuta.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, czy filozofia tej ustawy była 

zawarta na poziomie przedłożenia rządowego, czy 
też taka propozycja pojawiła się w trakcie prac 
w Sejmie? O to bym prosił… A później będę zada-
wał następne pytania. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź.

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie finanSóW 
Jan sarnowski 

Kształt ustawy został wypracowany przez 
Ministerstwo Finansów we współpracy 
z Ministerstwem Zdrowia. I w toku prac legisla-
cyjnych – czyli zarówno na poziomie rządowym 
w toku konsultacji publicznych międzyresorto-
wych, jak i później w toku prac w Sejmie – projekt 
nie uległ znaczącym zmianom. Tak że praktycz-
nie projekt, o którym dzisiaj rozmawiamy – 1:1 
– jest tym samym, który opuścił Ministerstwo 
Finansów we wrześniu. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję.
Kolejne pytanie zadaje pan senator Jan Maria 

Jackowski.
Bardzo proszę. Minuta.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Czy pan minister zgadza się z taką opinią, 
z którą ja się spotkałem, że to jest filozofia za-
kładająca nierówne traktowanie podmiotów 
działających na rynku. Ja rozumiem szlachet-
ną motywację prozdrowotną, która tym kiero-
wała, ale mamy do czynienia z takim bardzo 
zastanawiającym systemem, że te… Załóżmy, że 
te papierosy z wyższej spółki produkuje 1 kon-
cern. A np. te z niższej… Ja mówię teoretycznie, 
bo tego nie wiem, od razu się przyznaję, że tak 
hipotetycznie to rozważam. A więc te tańsze 
produkują 3 podmioty i one są w gorszej sytu-
acji rynkowej w stosunku do podmiotu, który 
produkuje te produkty z wyższej półki. Tak czy 
nie? Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie finanSóW 
Jan sarnowski 

Chciałbym gorąco podkreślić, że efekty doty-
czące poszczególnych graczy na rynku są wprost 
wynikiem samodzielnie przez nich ukształtowa-
nego portfolio ich produktów. Jedne koncerny czy 
też jedni, nawet mniejsi, producenci mogą chcieć 
specjalizować się w produktach tańszych, a inni 
– w droższych. Naszym celem jest realizowanie 
założeń polityki prozdrowotnej i po prostu dzia-
łanie poprzez ustawy w tym miejscu, gdzie, jak 
uważamy, ten efekt będzie najbardziej korzyst-
ny. Dziękuję.
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WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czwarte pytanie zadaje pan senator Jan Maria 

Jackowski.
Bardzo proszę. 1 minuta.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Ale z tego, co pan minister mówił, wynika, 
że osoby lepiej sytuowane są bardziej narażone 
zdrowotnie, bo mniej odczują skutki podwyżek 
tych produktów, zaś osoby mające skromniejsze 
dochody czy chcący kupować tańsze produkty 
mają tutaj pewną preferencję. A mówię to na tej 
podstawie, że skoro celem rządu jest działanie 
prozdrowotne, to należało przyjąć jednolite za-
sady dla wszelkich podmiotów. No, na każdym 
pudełku papierosów jest napisane, że palenie 
jest przyczyną chorób, że może być przyczyną 
śmierci. Tak że tutaj to ostrzeżenie jest. I mamy 
do czynienia z produktem, który z punktu wi-
dzenia medycznego powoduje określone skutki. 
A więc ja nie bardzo rozumiem filozofię, która 
stała… A mówiąc wprost, uważam, że to jakaś 
dziwna…

(Sygnał timera)
…sytuacja.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Przepraszam, Panie Senatorze. Pan zada-
je czwarte pytanie i w czasie czwartego pytania 
przekracza pan czas, więc ja…

(Senator Jan Maria Jackowski: To dziękuję.)
…niestety, odbieram panu głos.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie 

Finansów Jan Sarnowski: Poproszę o odpowiedź 
pana ministra zdrowia.

Rozumiem, że pan minister zobowiązuje się 
do odpowiedzi na piśmie… Tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski: Nie, nie, nie.)

A, teraz… Przepraszam.

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie zDroWia 
macieJ miłkowski 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że bardzo istot-
nym elementem jest tu wykształcenie, które im-
plikuje większą dbałość o zdrowie. Osoby, które 
mają wyższe wykształcenie i w związku z tym 
więcej zarabiają, de facto mniej tych produktów 
kupują. Największe zakupy są w przypadku osób, 
które mają niskie dochody. I było poruszane na 
posiedzeniu komisji senackiej m.in. to, że właśnie 
te osoby będą miały najgorszą sytuację, bo naj-
mniej zarabiają, a jednocześnie tych najtańszych 
wyrobów tytoniowych będzie dotyczył najwyższy 
wzrost. Tak, wiemy o tym. To jest bardzo istot-
ny element właśnie dla tej grupy, która ma niskie 
dochody.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Panie Ministrze, pan pozwoli, że ja w takim 
razie zadam sobie pytanie… tzn. pozwolę sobie 
zadać panu pytanie. 

Czyli to jest zupełnie świadoma decyzja rzą-
du Prawa i Sprawiedliwości, że bogatsi Polacy 
mają płacić za swoje używki mniej niż biedniej-
si Polacy? Bo to pan przed chwilą powiedział, że 
zdajecie sobie państwo w pełni sprawę z tego, że 
koszt tej podwyżki spadnie przede wszystkim na 
biedniejszych Polaków, gdyż to oni kupują tań-
sze papierosy, a bogatsi Polacy kupują droższe 
papierosy. Rozumiem więc, Panie Ministrze, że 
potwierdza pan, iż to jest celowy zabieg rządu 
Prawa i Sprawiedliwości: biedniejsi mają zapła-
cić więcej, a bogatsi mniej.

(Rozmowy na sali)

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie zDroWia 
macieJ miłkowski 

Nie, zupełnie…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ale pan to 

przed chwilą powiedział.)
Tak. Zupełnie się z  tym nie zgadzam, po-

nieważ bogatsi nie kupują najtańszych papie-
rosów, tylko właśnie bardzo często te droższe 
papierosy. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, co 
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powiedzieliśmy na wstępie, że to niezupełnie… 
że ta ustawa jest związana nie z elementem fi-
skalnym, z dochodami budżetu państwa, tylko ze 
zdrowiem obywateli. To jest bardzo istotne, żeby 
ludzie naprawdę używali mniej używek, żeby 
mniej palili, żeby mniej spożywali alkoholu. I to 
jest również bardzo istotny element tej ustawy.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję, Panie Ministrze, ale rozumiem…
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja jeszcze…)
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Kolejne pytanie – pan senator Jan Maria 

Jackowski. Bardzo proszę. Minuta.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, czy ja dobrze zrozumiałem, 

że pan powiedział właściwie to – może ja źle zro-
zumiałem – że bogatsi Polacy czy ci, którzy mają 
wyższe dochody i kupują te droższe papierosy, są 
bardziej świadomi i palą jakby w sposób bardziej 
odpowiedzialny w porównaniu do tych tzw. bied-
nych Polaków, którzy kupują tańsze papierosy? Czy 
ja dobrze zrozumiałem pańską wypowiedź? No, 
uznałbym, że jest to po prostu pewnego rodzaju 
dziwna praktyka, jeżeli rząd w taki sposób prowa-
dzi politykę zdrowotną. W takim razie może trzeba 
by biednym Polakom zakazać palenia papierosów, 
a tym bogatszym, którzy w sposób świadomy to 
robią, nie zakazywać? No przyznam, że nie rozu-
miem tego. A więc prosiłbym o wyjaśnienie.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na to 

pytanie.

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie finanSóW 
Jan sarnowski 

To może najpierw jedna uwaga ode mnie.
Szanowny Marszałku! Szanowny Panie 

Senatorze!

Już teraz droższe papierosy opodatkowane są 
wyższą akcyzą niż papierosy tańsze. To, co się 
zmienia, to jest to, że wysokość akcyzy od naj-
tańszych papierosów będzie bardziej ukierunko-
wana, będzie w kierunku średniej, a nie tak, że 
wysokości opodatkowania zostaną wyrównane. 
Jeśli ja dobrze zrozumiałem stanowisko pana mi-
nistra zdrowia, to chodziło o to, że różnica mię-
dzy osobami, które zarabiają dużo, a osobami, 
które zarabiają mniej, jest tylko i wyłącznie taka, 
że osoby zarabiające więcej po prostu mniej tych 
papierosów palą.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję, Panie Ministrze. W takim razie za-
dam kolejne pytanie. 

To czy w takim razie ministerstwo nie roz-
ważało… To jest w kontekście pana ostatniej wy-
powiedzi. Czy państwo nie rozważali tego, że 
ekonomicznym skutkiem waszej polityki będzie 
nie tyle osłabienie chęci Polaków do kupowania 
najtańszych papierosów, ile przesunięcie zainte-
resowania konsumentów ze strony tańszych pa-
pierosów w stronę papierosów droższych, które 
po prostu będą mniej drogie? Czyli po raz kolejny 
będzie to tak naprawdę faworyzowanie producen-
ta droższych papierosów, a nie zwalczanie samego 
procederu palenia papierosów.

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie finanSóW 
Jan sarnowski 

Według raportów Światowej Organizacji 
Zdrowia oraz według naszego doświadczenia wy-
nikającego z wprowadzenia podatku cukrowego 
będziemy mieli do czynienia ze spadkiem kon-
sumpcji. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
W takim razie, Panie Ministrze, zadam ko-

lejne pytanie. To dlaczego nie chcecie państwo 
spadku konsumpcji droższych papierosów? Czy 
one są mniej szkodliwe? Czy ci ludzie, którzy palą 



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

79

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 24 listopada 2021 r.

droższe papierosy, nie umierają? Bo rozumiem, że 
według panów mamy w ogóle zapomnieć o polity-
ce fiskalnej, tu jest wyłącznie cel zdrowotny. No to 
pytam: czy nie chcecie państwo doprowadzić do 
tego, żeby ludzie w ogóle przestali palić? Dlaczego 
mają przestać palić tylko te tańsze papierosy?

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie zDroWia 
macieJ miłkowski 

Pierwsza kwestia: wszystkie papierosy zdro-
żeją, również te droższe. To jest odpowiedź na 
pierwsze pytanie.

A druga kwestia jest taka, że to bardzo istot-
nie wpływa na długość życia Polaków, zresztą 
nie tylko Polaków. W całej Europie jest to bardzo 
widoczne, w Polsce również. Otóż w przypadku 
mężczyzn ważne jest wykształcenie. Osoby o ni-
skim wykształceniu żyją 11,4 roku krócej niż 
osoby z wyższym wykształceniem, m.in. dlatego 
– o tym już wcześniej mówiłem – że mniej dbają 
o swoje zdrowie.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu senatora Leszka 

Czarnobaja.
Przypominam, że nowe przepisy dotyczące 

liczenia czasu – a w zasadzie nowe techniczne 
możliwości dotyczące liczenia czasu – obejmu-
ją nie tylko zadawanie pytań, ale również deba-
tę, w której każdy, w tym czcigodny pan senator 
Czarnobaj, który właśnie rozpoczyna swoje wy-
stąpienie, ma 10 minut.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
Leszek czarnoBaJ 

Panie Marszałku, dziękuję za przypomnienie.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 

Ministrowie! Drodzy Goście!
Ta dyskusja, szczególnie między panem mar-

szałkiem a panami ministrami, pokazuje właśnie, 

jak wyglądała dyskusja w komisji. Producenci i ci, 
których dotyczą te sprawy, mówili jedno, a mini-
sterstwo – drugie. To był wątek, który przewijał 
się również w wypowiedziach osób, które uczest-
niczą w pracach tego Forum Akcyzowego, tej ko-
misji dialogu. Właściwie państwo słuchacie, a nie 
słyszycie, patrzycie – nie widzicie, czytacie – nie 
rozumiecie.

I chcecie nam przekazać – teraz odniosę się 
do tej dyskusji – że podniesienie akcyzy na ta-
nie papierosy jest elementem poprawiania zdro-
wotności osób, które palą. A  niepodniesienie 
akcyzy w przypadku osób, które palą te droż-
sze papierosy, również jest korzystne w kwestii 
zdrowotności?

I do tego mówicie, że macie doświadczenie 
z cukrem. Panie Ministrze, trochę logiki w tym 
wszystkim musi być. Ale ze względu na brak cza-
su nie będę tego wątku kontynuował. Jeżeli pan 
mówi, że cukier i korzystanie z używek typu pa-
pierosy i alkohole to takie same kwestie, to tro-
szeczkę się pan myli. To po pierwsze.

Po drugie, chcę powiedzieć tak. Naprawdę 
zachęcam państwa… Ja o  to pytałem, bo taka 
jest prawda. I państwo również tego dokonali. 
Podnoszenie akcyzy, podnoszenie cen, komplet-
nie nie przekłada się na obniżenie ilości spożywa-
nego alkoholu czy liczby wypalanych papierosów. 
Oprócz podwyższania akcyzy trzeba prowadzić 
aktywną politykę dotyczącą edukacji, to należy 
łączyć. A tłumaczenie, że wy, dbając o Polaków, 
chcecie, żeby oni więcej płacili… Panie Ministrze, 
to jest droga donikąd.

I teraz jeszcze kilka innych kwestii. Najpierw 
aspekt prawny. Panie i Panowie – zwracam się 
szczególnie do pana, Panie Ministrze – to jest ko-
lejna taka sytuacja. Ustawa jest negatywnie opi-
niowana w zakresie jej konstytucyjności, a wy, 
Panowie i  Panie, śpiewacie: nic się nie stało. 
Wszystko jest okej, wszystko jest zgodne z kon-
stytucją. Rozumiem, że rząd może tak prezento-
wać swoje stanowisko. Ale ostatnio słyszałem, że 
Polacy mają tzw. gen protestu. Teraz pytam se-
natorów Prawa i Sprawiedliwości, panie i panów: 
przez 6 lat non stop przychodzi się tutaj z projek-
tami, które w opinii naszego Biura Legislacyjnego 
są w wielu fragmentach niezgodne z konstytu-
cją, mówiąc krótko, a rząd mówi, że są zgodne, 
i państwo to akceptujecie? Państwa nie oburza 
to, że jesteście lekceważeni? Przynosi się doku-
ment, który w opinii prawników jest niezgodny 
z konstytucją. No, Panie Ministrze, pan mi nie 
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udowodni, że poprawki wniesione bez 3 czytań, 
nawet jeśli są korzystne dla podatnika… Nie wol-
no ich wprowadzać. Trzeba zrobić szybką ścieżkę 
legislacyjną, szybką ścieżkę i normalną ustawę. 
A wy do każdej ustawy coś wtykacie, co sobie coś 
przypomnicie, to wtykacie, bez 3 czytań. Tak więc 
proszę już nie opowiadać, że to jest zgodne z kon-
stytucją. Dlatego apeluję do pana i panów senato-
rów z Prawa i Sprawiedliwości: niech się ten gen 
protestu w was obudzi. Przecież to jest lekcewa-
żenie Wysokiej Izby, takie non stop przynoszenie 
rzeczy, które są niezgodne z prawem.

I jeszcze wmawianie nam – to jest to, o co py-
tał pan senator Jackowski – że gdy podwyższymy 
akcyzę i wzrosną ceny tanich papierosów, to bę-
dzie zdrowiej dla tych ludzi. A dla tych bogatych 
nic nie podnosimy. Pan minister zdrowia mówi, 
że będą droższe… Panie Ministrze, czy pan był 
na spotkaniu z ludźmi, którzy działają w branży? 
Wszystko będzie droższe. Ludzie, którzy działają 
w branży piwowarskiej czy w branży produkcji 
wina, mówią: cena aluminium wzrosła o 300%, 
prądu o 70–80%, wymieniają tutaj całą gamę. To 
musi być droższe. A wy jeszcze w tym okresie 
pandemii, inflacji mówicie tak: dokładamy ak-
cyzę, bo to będzie zdrowiej dla Polaków. No na-
prawdę, albo my nie jesteśmy logiczni, albo gdzieś 
popełniamy błąd w tej logice. Panie Ministrze, to 
się tak nie przekłada. Można zrobić i tysiąckrot-
ny wzrost akcyzy, a ludzie, którzy chcą palić i pić, 
będą to robić. Trzeba oddziaływać w dużej mierze 
na coś, co jest związane ze świadomością, działać 
przez analizę tego, że alkohol, szczególnie papie-
rosy, szkodzą i jak szkodzą. To jest istotny ele-
ment. Ja rozumiem, że elementem istotnym jest 
również cena, zgadzam się z tym, ale nie opowia-
dajcie, że to jest najważniejsze przedsięwzięcie.

Teraz to, co dotyczy, Panie Ministrze, tych gło-
sów, które padały również podczas posiedzenia 
komisji, chodzi mi o aspekt konsultacji. Jeszcze 
raz to powtórzę. Może zaraz pan powie, że to jest 
nieprawda, ale przecież ci ludzie, którzy byli na 
posiedzeniu komisji, mówili o tym, że rozma-
wiamy, mówimy, a później okazuje się co inne-
go. W czerwcu jest spotkanie, jest oświadczenie 
przedstawiciela ministra zdrowia: nie ma żad-
nych prac nad wzrostem akcyzy. A później… Ja 
mówię to, co powiedziano, Panie Ministrze. Pan 
za chwilę może powiedzieć, że to jest niepraw-
da. Ale na pewno 1 kwestia jest prawdą, dlatego 
pana o to pytałem. Otóż 11 października w me-
diach społecznościowych, Panie Ministrze, na 

Twitterze chyba jeden z redaktorów Radia Nowy 
Świat napisał o tym, że rząd planuje podwyżki 
– takie, jakie dzisiaj rozpatrujemy. I wie pan, co 
na to tego samego dnia o godzinie 17.51 przed-
stawiciel Ministerstwa Finansów odpowiedział? 
Odpowiedział: proszę nie używać fake newsów 
w informacjach w przestrzeni publicznej. Ja to 
zaraz panu dam.

W związku z tym zastanówcie się, jak wy pro-
wadzicie politykę informacyjną. Udajecie, że nic 
się nie robi – takie słowa padały podczas tych spo-
tkań – nic się nie robi, nic się nie dzieje, wszystko 
jest okej, inflacja zasuwa jak nie wiem, a panowie 
mówicie: no dobra, to my jeszcze dołożymy tro-
chę akcyzy.

Również o inflację pytałem. Panie Ministrze, 
skoro pan ze swoją ekipą twierdzą, że wzrost ak-
cyzy nie będzie miał wpływu na wzrost inflacji, 
to jesteśmy trochę w błędzie – mówię tu o panu. 
A mianowicie z wyliczenia Banku Santander ja-
sno wynika, jest to pokazane, że będzie to co naj-
mniej 0,3, że przełoży się to na wzrost inflacji. 
A pan na posiedzeniu komisji powiedział, zresztą 
tu też pan o tym mówił, że akcyza wpłynie nie-
zauważalnie – ja sobie to zapisałem – na inflację. 
To są pana słowa z posiedzenia komisji, na któ-
rym razem byliśmy.

Oprócz tego, co dotyczy konsultacji, przedsta-
wiciele branży mówią tak: bardzo fajnie, że jest 
mapa drogowa, tylko nie wiedzieliśmy, że ta mapa 
drogowa zacznie się od 2-cyfrowych podwyżek. 
No, mówili: dobrze, mapa, świetny pomysł. A jak 
zobaczyli tę mapę, to powiedzieli: panie mini-
strze, my dziękujemy za tę mapę, to już lepiej 
było bez mapy, bo było może trochę taniej. Tak że 
rozmawiajcie, słuchajcie, przedstawiajcie, bierz-
cie pod uwagę wszystkie argumenty otoczenia. 
Jeżeli padają argumenty dotyczące producentów 
wina, piwa czy wyrobów alkoholowych, o tym, że 
siła nabywcza polskiego obywatela a siła nabyw-
cza w Niemczech czy u południowych sąsiadów 
jest różna, że akcyza, np. na wino, na południu 
i na zachodzie jest równa 0%, a wy jeszcze ją pod-
nosicie… No, trzeba mieć świadomość tego i po-
wiedzieć: tak, my podwyższamy, dlatego że to, to 
i tamto. Proszę zwrócić uwagę: okres pandemii, 
okres szaleńczej inflacji, wzrost cen, które poda-
wali producenci tych wszystkich wyrobów, poka-
zują jedno – że ta akcyza dokłada jeszcze do ceny, 
która będzie ceną finalną.

Ja nie chciałbym tu zostać odebrany – w taki 
sposób, w  jaki pan senator to odebrał – jako 
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obrońca sprawy związanej z tym, że używki, alko-
hol i papierosy mają mieć niską cenę. Chodzi tyl-
ko o to, co wybrzmiało podczas rozmowy, o czym 
zresztą pisze pan mecenas z Biura Legislacyjnego, 
że wszystko można wprowadzić, tylko trzeba po-
kazać analizę, przyczynę, jakie są skutki, a nie 
napisać, Panie Senatorze, że cydr i perry wprowa-
dzamy, bo to jest ważna gałąź dla polskiego rolnic-
twa. No, wie pan, to są… Tak jest w argumentacji, 
proszę sobie przeczytać. W związku z tym jesz-
cze raz mówię, trzeba mieć perspektywę, trzeba 
rozmawiać, trzeba analizować te rzeczy i nie ro-
bić czegoś, co później negatywnie wpływa na ry-
nek. Kompletnie, jak powiedział pan prof. Fal… 
Panie Ministrze, przecież pan tam był. Pan pro-
fesor powiedział: ten projekt ustawy kompletnie 
nie zmniejsza dostępności.

Dlatego, biorąc pod uwagę…
(Sygnał timera)
…te wszystkie aspekty, prawne, dotyczące po-

lityki fiskalnej, polityki zdrowotnej, złożyliśmy 
wniosek i będziemy głosować przeciwko tej usta-
wie. Dość bubli dotyczących polskiej gospodarki. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie… Bardzo proszę 

o zabranie głosu pana senatora Janusza Pęcherza. 
Bardzo proszę.

Senator 
JanUsz Pęcherz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja zacytuję na samym początku… Będę się 

streszczał, dlatego że wiele rzeczy zostało powie-
dzianych, ale zacytuję fragment wystąpienia sej-
mowego przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, 
pana wiceministra, który w czasie debaty za-
równo sejmowej, jak i na posiedzeniach komisji 
powiedział, że Ministerstwo Zdrowia od lat pro-
siło o zwiększenie akcyzy na papierosy i alko-
hol. Cytuję: „Jest to główny element dostępności 
tych używek. Wnosiliśmy o to do Ministerstwa 
Finansów. Dziękuję bardzo serdecznie, że te na-
sze prośby zostały wysłuchane, i jednolicie roz-
mawiamy z Ministerstwem Finansów w tym 
zakresie”. W to, co powiedział pan wiceminister 

zdrowia, ja nawet wierzę, ale absolutnie nie wie-
rzę, że omawiana dzisiaj ustawa jest odpowiedzią 
Ministerstwa Finansów na te apele czy prośby, 
bo Ministerstwo Finansów czekało do 2021 r., do 
listopada, żeby akurat tę akcyzę wprowadzić. Ale 
zostawię te wywody.

Przejdę do innego cytatu, tym razem do cytatu 
z wystąpienia pana ministra Sarnowskiego. Tu 
pan senator Czarnobaj już jak gdyby nadmienił 
o podatku cukrowym, ale ja się na nim skupię, 
dlatego że to bardzo dobrze w kontekście akcyzy 
na alkohol brzmi: „naszym celem jest wpływa-
nie, dalsze wpływanie na konsumpcję Polaków. 
Wdrożenie opłaty cukrowej pokazało, że jest to 
narzędzie skuteczne. Raz jeszcze chciałbym go-
rąco podkreślić, że spożycie słodzonych napojów 
gazowanych spadło rok do roku o 20% w wyniku 
wdrożenia tego rozwiązania”. To tyle, jeśli cho-
dzi o akcyzę na alkohol. Na ubiegłym posiedzeniu 
plenarnym złożyłem oświadczenie do premie-
ra Mateusza Morawieckiego z prośbą o analizę 
podatku cukrowego, tego, co on tak naprawdę 
spowodował.

Szanowny Panie Ministrze, proszę o anali-
zę skutków wprowadzenia podatku cukrowego. 
Według mojej wiedzy, a mam taką wiedzę, spa-
dek spożycia napojów gazowanych jest powodem 
drastycznych wzrostów cen napojów i w konse-
kwencji spadku ich produkcji, zachwiania kon-
dycji ekonomicznej firm, a w dalszej kolejności 
– zmniejszania wpływów budżetowych. Są np. 2 
firmy, jedna bardzo duża, druga mniejsza, gdzie 
te spadki są na tyle znaczące, że zastanawiają się 
tam, ile osób zwolnią od stycznia 2022 r. Ale prze-
chodzę do cukru. Spożycie cukru prawdopodob-
nie nie spadło, takie są moje oceny, ale będę czekał 
na te informacje. Sądzę, że aktualnie spożywa się 
więcej izotoników, soków i innych napojów zawie-
rających cukier, ale zwolnionych z podatku cukro-
wego. Przecież taka analiza była w czasie debaty 
nad podatkiem cukrowym. Jaki jest ostateczny 
efekt tego podatku, to okaże się po uzyskaniu rze-
telnej analizy, jednak już teraz, bez takiej analizy, 
zaryzykuję stwierdzenie, że efekt będzie mizer-
ny zarówno w kontekście ograniczenia spożycia 
cukru, jak i dochodów budżetowych z tytułu po-
datku cukrowego.

Obawiam się, że w omawianym dziś przypad-
ku, czyli w przypadku podniesienia akcyzy na 
alkohol i wyroby tytoniowe, może być podobnie 
albo jeszcze gorzej, dlatego będę głosował przeciw 
przyjęciu tej ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

Roberta Dowhana.

Senator 
roBerT dowhan 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, zapytałbym przewrotnie: 

co po tych podwyżkach pić, Panie Ministrze? 
Co palić, Panie Ministrze? Jak żyć? Takie pyta-
nia naprawdę padają, Panie Ministrze. Chcę też 
panu podziękować, tak przewrotnie, za Polski 
Ład, cudo, które wymyśliliście, i za tych 80 po-
prawek, nad którymi tutaj ciężko pracowaliśmy, 
a które odrzuciliście w 1 głosowaniu. Nie znalazła 
się w waszym mniemaniu ani jedna poprawka, 
która by była rozsądna, mądra, życiowa, gospo-
darcza. Naprawdę, Panie Ministrze, żadna po-
prawka nie znalazła waszego uznania? Czy ten 
Polski Ład jest stricte taki: polityka tu, gospodar-
ka tu, inflacja tam? Jak tak można? Jak tak może 
być, Panie Ministrze, że jeden z obecnych nowych 
ministrów wychodzi i zgłasza poprawkę, że jak 
ktoś ma czwórkę dzieci, to będzie miał ulgę razy 
4 czy coś? I przypadkiem się zdarzyło, że akurat 
on ma czwórkę dzieci. A jak my zgłaszamy różne 
poprawki, to wy kręcicie głowami, mówicie, że to 
nieprawda, że macie lepsze rozwiązanie.

To tak ad vocem, bo mnie i wielu ludzi, z któ-
rymi rozmawiam, to naprawdę boli, ten Polski 
Ład boli i wychodzi bokiem. I wyjdzie bokiem, 
tak jak te podwyżki, których miało nie być, bo 
w czerwcu mówiliście „żadnych podwyżek”, a za 
chwilę okazało się, że są podwyżki, tak jak wy-
miana banderol, o której już rozmawiamy, roz-
mawiamy i ciągle jest to samo, tzn. jednego dnia 
banderola na papierosy jest ważna, drugiego dnia 
jest nieważna. Legalny towar – nielegalny towar. 
Ktoś sobie ubzdurał, że nagle hurtownie czy fa-
bryki zrobią niebotyczne zapasy. Tylko że zapasy 
kosztują. A dlaczego nie zrobią tego z wódką, ze 
spirytusem? Przecież cena jest podobna, marża 
jest podobna, cena jest podobna. No jak to? Jeden 
towar można zgromadzić, a drugi nie?

No, Panie Ministrze! Jakby pan kiedyś zna-
lazł czas, a zapraszałem już pana, to zapraszam 
w Lubuskie, zapraszam w inne regiony. Chętnie 

pana obwiozę, porozmawiamy w sklepach, po-
rozmawiamy z różnymi wytwórcami, spotka się 
pan z prawdziwymi przedsiębiorcami, porozma-
wia pan, zobaczy pan, jak to się odbywa, jak robi 
się biznes. Bo wy myślicie, nie wiem, że pienią-
dze rosną jak jabłka na drzewie. Jak to jest, Panie 
Ministrze… Wysłałem panu, prosił pan zresztą, 
bo był pan bardzo zdziwiony, że w przypadku 
tych najlepiej sprzedających się papierosów 91% 
zabiera państwo… Wysłałem panu tę paczkę pa-
pierosów. Miałem dzisiaj przygotować taką dużą, 
żeby… Są papierosy, które kosztują 12 zł 50 gr. 
W tym jest akcyza – 9 zł 35 gr, VAT – 2 zł 43 gr, 
to daje 11 zł 78 gr, co przekłada się na 91% ceny. 
Czyli pan, ministerstwo zabieracie 91%, nie wkła-
dając nic. Napisze pan ustawę: tu akcyza, tutaj 
VAT… 91%. Zostaje 9% z tej średniej paczki, któ-
rych sprzedaje się najwięcej, czyli kwota 1 zł 21 gr. 
W przypadku papierosów jest górna granica, nie 
można sprzedawać ich drożej, nie wiem, czy moż-
na taniej, ale drożej na pewno nie. Taniej już nie 
można, bo wtedy trzeba dokładać. Za te 9% rol-
nik musi pokryć koszty zasiania, uprawy, zbioru, 
suszenia liści tytoniu. Później są koszty przetwo-
rzenia tytoniu i dodatków smakowych, koszty 
zakupu materiałów do produkcji, papier, filtry, 
kleje, opakowania kartonowe, folie itd. Potem jest 
koszt znaków akcyzy i ich naniesienia, transport, 
przechowywanie, cięcie, klejenie, ewidencjono-
wanie itd. To jest też koszt produkcji, energia, któ-
ra miała nie podrożeć, a podrożała, praca, która 
non stop drożeje, zużycie maszyn, koszt maga-
zynowania i transportu do hurtowników, marża 
hurtowa i detaliczna, zysk producenta. Na to jest 
9%. Przy tych cenach jest to totalnie nieopłacalne.

Te wskaźniki, które państwo przyjmujecie, 
są naprawdę nieżyciowe i nie do przyjęcia, i za 
chwilę może być tak, że nikt nie będzie chciał pro-
dukować tych papierosów i ich sprzedawać, np. 
sklepy już nie chcą sprzedawać, szczególnie że co 
chwila są podwyżki. Panie Ministrze, dzisiaj ma 
pan towar za 1 tysiąc zł. Sprzeda pan ten towar za 
1 tysiąc zł legalnie, a zaraz musi pan odkupić, bo 
zdrożeje o 10%. Czyli sprzedaje pan za 1 tysiąc zł, 
zaraz idzie i odkupuje ten sam towar za 1 tysiąc 
100 zł. No powiem panu: geniusze gospodarki.

Pytałem o ten wygląd, bo to też… Ja wiem, że 
jeżeli chodzi o wygląd paczek papierosów, to też 
wprowadziła to Unia. Ale zawsze jest fajnie po-
wiedzieć, że robimy podwyżki, bo to będzie dla 
zdrowia. Ile osób rzuciło palenie czy picie wód-
ki, to nie potrafił pan do końca powiedzieć. Jest 
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to chyba w miarę niepoliczalne. Czy jak zrobili-
ście droższe małpki od 100 ml, to nagle te małpki 
zniknęły? Czy Polacy nie piją? Z tego, co wiem, 
wynika, że producenci poszli w produkcję 90 ml, 
więc obeszli to. Jak zrobicie od 90 ml, to pewnie 
zrobią 80 albo 70, bo każdy szuka… To nie jest 
cwaniactwo, tylko każdy chce jakoś przeżyć, każ-
dy chce szukać zysku i robić sprzedaż, a sprze-
daż jest naprawdę ciężka przy tej konkurencji, 
jaka dzisiaj jest. Ja to mówię, bo mieszkam blisko 
granicy z Niemcami. Tutaj jeżeli mówimy o ce-
nach, to oczywiście papierosy są dużo droższe, 
ale alkohol jest megatani, piwo jest bardzo tanie, 
nawet przy tym kursie euro mamy tak mocną 
złotówkę, że możemy sobie pozwolić na zakupy 
w Niemczech.

Wiadomo, że branża tytoniowa jest podzielo-
na, dlatego że każdy chce coś ugrać. Pytałem, czy 
pan Modzelewski wpływa na kształt tych wszyst-
kich zmian, czy doradza, czy lobbuje w jakiś spo-
sób, i nie uzyskałem odpowiedzi. Słyszałem też, 
że ma w ministerstwie kilku swoich doktoran-
tów. To nie jest złe, ale oni też w jakiś tam sposób 
wpływają…

Ostatnio, po naszej krótkiej rozmowie na ko-
rytarzu, miał się pan pochylić nad sytuacją, że 
banderole jako jedyne wymieniane w papiero-
sach… Chodziło o to, żeby przedłużyć tę wymianę 
do kwietnia. Nigdzie takich zapisów nie widzia-
łem. Ale pan się tym nie przejmuje, bo tak jak 
Polski Ład… Wydał pan książkę, 700 stron… To 
już jest zmartwienie przedsiębiorców. Takie samo 
zmartwienie jest z banderolami. Szczególnie za-
bolało to w tym roku, kiedy zmienił pan swoją de-
cyzję. Obiecywał pan, że może uda się to wydłużyć 
podczas pandemii. No, ale jak ludzie mieli sprze-
dawać, kiedy były zamknięte restauracje, sklepy, 
bazary przygraniczne? Jak ludzie mieli sprzedać 
towar? Jak pan sobie to wyobrażał?

Was kompletnie nie interesuje, jak jest tam, 
przy ziemi. To was nie interesuje z  poziomu 
Warszawy. A my tam chodzimy. To do nas lu-
dzie przychodzą, do naszych biur, to do nas lu-
dzie zgłaszają się z  pretensjami. Jak to jest, 
Panie Ministrze, że nagle ktoś zmienił przepis? 
Preferencje miały małe browary i chyba małe wy-
twórnie winiarskie. To było do 20 tysięcy hekto-
litrów sprzedaży, to jest jakaś norma europejska. 
Jest przyjęte, że to jest mały browar. I nagle ktoś 
w Polsce zmienił, że mały browar to jest bro-
war sprzedający do 200 tysięcy hektolitrów. To 
jest naprawdę mały browar? Pan wie, jaka to jest 

sprzedaż? Kto to zrobił? Komu na tym zależało? 
Czy to jest uczciwe? Czy można będzie się nad tym 
pochylić, kiedy będziecie procedować następne 
podwyżki? Teraz zrobiliście podwyżkę na 5 lat. 
Polski Ład, mam nadzieję, że na krótko… Nie wia-
domo, kiedy będzie następna.

Mam tu zapisanych dużo rzeczy, ale ostatnio 
wszyscy się tutaj naprodukowaliśmy, jeżeli cho-
dzi o Polski Ład, i tylko tyle nam zostało. Żadna 
poprawka nie została przyjęta, więc nie wiem, 
czy będę szanownego ministra zamęczał takimi 
przyjemnymi rzeczami. Mam np. opinie przed-
stawicieli różnych branż, którzy mówią, że ta 
podwyżka, robiona takim skokiem, tak szybko, 
nie wiadomo skąd, jest bardzo szkodliwa. Miało 
być forum, gdzie wszyscy mieli o tym porozma-
wiać, wypracować kształt. Oczywiście 3 dni przed 
forum wyskakujecie z podwyżkami, żeby ominąć 
głos branży. Papierosy, jak tutaj wyliczono, za 5 lat 
mają kosztować 23 zł, te najtańsze, a półlitrowa 
flaszka – 50 zł.

(Sygnał timera)
Taka sytuacja miała miejsce w latach dwu-

tysięcznych. Tutaj mam napisane: 2011–2014. 
Wtedy do 25% rynku żyło z produkcji lewych pa-
pierosów i lewych trunków. Mam nadzieję, że do 
tego nie dojdzie, ale robicie wszystko, żeby tak 
było. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

ka Bogdana Borusewicza.

Senator 
BoGdan BorUsewicz 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 
Państwo!

Zawsze, kiedy rząd przychodzi z propozycją 
podwyżek towarów akcyzowych, szczególnie al-
koholu i papierosów, głównym argumentem jest 
argument zdrowotny. Wydaje się, że to jest ar-
gument zasadniczy. Ale jeżeli chodzi o papierosy 
i alkohol, to tutaj możliwości regulowania spo-
życia ceną są dość ograniczone. Tutaj jest tzw. 
sztywny popyt, tzn. do pewnego momentu rynek 
reaguje, ale od pewnego momentu, jak znacząco 
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podwyższy się cenę, to po prostu nie ma to żad-
nego wpływu, bo ci, którzy palą, palą nadal, a ci, 
którzy piją, piją nadal. Jeżeli już mamy patrzeć 
na aspekt zdrowotny… To przecież zależy także 
od liczby punktów sprzedaży. Cena jest jednym 
z elementów. Powtarzam: na te towary, na alkohol 
i papierosy, jest tzw. popyt sztywny. Tak więc tego 
typu argumentacja jest dość bałamutna.

O co tutaj chodzi? Było rozdawnictwo, a teraz 
trzeba szukać pieniędzy. A jak można znaleźć pie-
niądze? Tylko podwyższając podatki. Oczywiście 
napędzi to inflację, która już teraz rośnie dość 
szybko, a za chwilę będzie galopować, bo takie 
są zasady. To także spowoduje wyższą opłacal-
ność przemytu tego typu towarów i wprowadza-
nia tych towarów bez akcyzy w sposób nielegalny 
na rynek.

Ja bym się nawet zgodził z tą propozycją, ale 
pod warunkiem, że w tej sytuacji, jaka się wy-
tworzyła, rząd zablokuje granicę i ruch towarowy 
z Białorusią. Jeżeli 5,5% rynku papierosów to są 
papierosy z przemytu, no to, jak sądzę, ok. 4% to 
są te papierosy, które płyną z Białorusi. Tak więc 
jeżeli zablokujecie tę granicę, to macie już 4% wię-
cej wpływów z tego towaru akcyzowego. Tak więc 
nie mówcie… Nie mówcie, że przede wszystkim 
chodzi rządowi o stronę zdrowotną, że jak będą 
wyższe ceny, to Polacy będą mniej pili i mniej pa-
lili. Jeżeli tak by było…

(Głos z sali: A nie jest.)
…to głosowałbym za tą ustawą. Ale jestem 

pewien, że tak nie będzie, bo byłem obecny przy 
kolejnych tego typu operacjach. To już, jak pamię-
tam, piąta czy szósta operacja, piąta czy szósta 
dyskusja na ten temat, w której biorę udział.

Tak więc, Szanowni Państwo, trzeba powie-
dzieć prawdę, musicie powiedzieć prawdę: brak 
pieniędzy, w  związku z  tym trzeba ściągnąć 
z rynku jeszcze te miliardy, bo dziura się robi co-
raz większa.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze tu…)
Jak rozumiem, pan senator się zgłasza do de-

baty. Pan senator Jan Maria Jackowski, któremu 
przypomnę, choć przecież nie jest tutaj osobą 
nową, a wręcz odwrotnie, że senatorowie, któ-
rzy chcą zabrać głos w debacie, mogą się w tym 

celu zapisać i wtedy wiadomo, że chcą zabrać głos 
w debacie.

(Senator Jan Maria Jackowski: Tak jest, Panie 
Marszałku.)

To na przyszłość, Panie Senatorze.
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale byłem prze-

konany, że pan marszałek Borusewicz w pełni 
wykorzysta swój czas i zdążę tej czynności doko-
nać, ale zaskoczył mnie i Wysoką Izbę i skończył 
przed czasem, tzn. nie wyczerpał limitu.)

Panie Senatorze, pan marszałek Borusewicz 
jest osobą nietuzinkową i politykiem z całą pew-
nością miary szczególnej, więc nie jest dziwne, że 
pana zaskoczył.

Bardzo proszę, ma pan 10 minut na przemó-
wienie, Panie Senatorze.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Tak że, Panie Marszałku, jako zaskoczony 
będę przemawiał i zmieszczę się w 10 minutach. 
Solennie o tym zapewniam pana marszałka i całą 
Wysoką Izbę.

Wysoka Izbo!
Sprawa jest rzeczywiście poważna. Wydaje mi 

się, że to nie jest pierwsza debata w Senacie, kiedy 
rozmawiamy o akcyzie dotyczącej używek. Tutaj 
różne głosy się pojawiały, i półtora roku temu, 
kiedy ta sama ustawa, tzn. w innych zapisach, 
była procedowana, i jeszcze w poprzednich też 
kadencjach. Jest to temat, który zawsze wywołu-
je reakcję. Zawsze też wzmaga oczywiście różne 
działania, które się przy okazji pojawiają, pole-
gające generalnie na tym, żeby w sposób eleganc-
ki czy taki bardzo wzniosły uzasadnić po prostu 
wzrost tej akcyzy, który niewątpliwie, o 10%, zdaje 
się, zwiększy wpływy do budżetu państwa, z tych 
ok. 20 miliardów zł, które są generalnie z akcyzy.

Ale w  tej sprawie uważam, że… Jesteśmy 
parlamentem, mamy pewne przepisy antylob-
bingowe, może one nie są doskonałe w polskim 
parlamencie, ale trzeba w tej sprawie być wyjąt-
kowo ostrożnym, dlatego że każdy zapis, każda 
poprawka powoduje, że jakaś grupa interesów, czy 
plantatorów tytoniu, czy producentów komponen-
tów potrzebnych do produkcji używek, może zy-
skać, a inna może stracić.

(Rozmowy na sali)
I dlatego ja pana ministra pytałem w sposób 

absolutnie świadomy, na jakim etapie, czy na 
etapie…
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(Rozmowy na sali)
Tylko prosiłbym pana marszałka…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Prze-

praszam najmocniej. Bardzo bym prosił państwa 
ministrów i państwa senatorów – dotyczy to za-
równo jednej, jak i drugiej strony…

(Głos z sali: Tylko jednej.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: …o zacho-

wanie ciszy i powagi naszej Izby i umożliwie-
nie panu senatorowi Prawa i Sprawiedliwości 
Janowi Marii Jackowskiemu dokończenia jego 
przemówienia.)

Dziękuję, Panie Marszałku.
I dlatego dopytywałem się pana ministra, na 

jakim etapie te zapisy, które wzbudzają, no, zain-
teresowanie opinii publicznej, się pojawiły. Pan 
minister powiedział, że na etapie rządowym, 
a więc, jak rozumiem, nie na etapie prac parla-
mentarnych, i że to była świadoma decyzja rządu, 
z wszelkimi tego konsekwencjami. Ja generalnie 
uważam, że te tłumaczenia, które przedstawiciel 
Ministerstwa Zdrowia przedłożył, nie są przeko-
nujące, wyjaśnienia dotyczące zróżnicowania na 
papierosy czy wyroby tytoniowe z niższej półki 
i te z wyższej półki. Mamy tutaj niestety do czy-
nienia z pewną określoną sytuacją rynkową. Ja 
nie będę wymieniał podmiotów, które na rynku 
działają, ale niewątpliwie są to podmioty bardzo 
silne, w sensie – mające różne możliwości oddzia-
ływania. I mając to na uwadze, przypomnę pew-
ną sytuację, którą opowiem jako anegdotę. Otóż 
w jednej z pierwszych kadencji Senatu, kiedy jesz-
cze były zupełnie inne regulacje, na początku lat 
dziewięćdziesiątych, była dyskutowana kwestia 
reklamy wyrobów tytoniowych w przestrzeni 
publicznej. Przyszli tutaj przedstawiciele jed-
nego znanego światowego koncernu i rozdawa-
li wszystkim na prawo i lewo całe takie paczki 
z papierosów. Na to jeden z senatorów – nie będę 
wymieniał jego nazwiska – który był nałogowym 
palaczem, zresztą przesympatyczny człowiek, 
otworzył tę paczkę i tych panów w eleganckich 
garniturach, reprezentujących ten koncern, chciał 
poczęstować papierosem. Tu jeszcze wtedy moż-
na było palić, to były takie czasy. Na to panowie 
powiedzieli: o, nie, my nie palimy, my nie palimy.

(Głos z sali: I bardzo dobrze.)
Tak że tutaj warto o tych anegdotach pamiętać 

i warto również pamiętać, że nie przypadkiem na 
wyrobach tytoniowych jest taki napis, jaki jest – 
mówię o szkodliwości palenia. Warto także prze-
strzegać w procesie legislacyjnym tego, żeby nie 

było żadnych wątpliwości. Ja takie wątpliwości 
mam. Mam wątpliwości, czy w tej ustawie nie 
było jakichś takich, no, nazwijmy to, rozwiązań, 
które później znajdowały jakieś szlachetne uza-
sadnienie. W związku z tym nie mogę poprzeć 
tej ustawy w takim kształcie, w jakim ona została 
przeprocedowana. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że nikt więcej nie zapisał się do gło-

su i lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Aleksander Szwed, Maciej Łuczak oraz Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska złożyli 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 szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr 560, a sprawozdania komisji – w drukach 
nr 560 A i 560 B.

Przypominam, że Komisja Nadzwyczajna do 
spraw Klimatu dostrzegła potrzebę wprowadze-
nia zmian legislacyjnych poza materię ustawy 
i na podstawie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu 
przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy usta-
wodawczej. Wniosek ten wraz z projektem ustawy 
zawarty jest w druku nr 578. 

Przypominam, że wniosek o podjęcie inicja-
tywy ustawodawczej przedstawiany jest przez 
sprawozdawcę wraz ze sprawozdaniem komi-
sji w sprawie rozpatrywanej ustawy. Po wysłu-
chaniu wniosku Senat rozstrzyga w głosowaniu 
o przystąpieniu do drugiego czytania projektu 
ustawy. W przypadku przyjęcia wniosku drugie 
czytanie przeprowadza się na tym samym posie-
dzeniu jako odrębny punkt porządku obrad.

Niepodjęcie uchwały w sprawie przystąpienia 
do drugiego czytania oznacza skierowanie projek-
tu do rozpatrzenia w trybie określonym w dzia-
le IX Regulaminu Senatu.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności oraz Komisji 
Środowiska, senatora Wojciecha Piechę, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator SpraWozDaWca
woJciech Piecha 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 

i  Innowacyjności oraz Komisji Środowiska 
o uchwalonej przez Sejm ustawie o zmianie usta-
wy o odnawialnych źródłach energii oraz niektó-
rych innych ustaw.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu ko-
misji w dniu 17 listopada komisje wnoszą, ażeby 
przyjąć projekt tej ustawy wraz z poprawkami; 
poprawek było 14. W głosowaniu nad ustawą 
w całości było 15 głosów za, 1 – przeciw, 3 senato-
rów się wstrzymało.

Odnośnie do samej ustawy chciałem przedsta-
wić, jak wyglądała produkcja energii elektrycz-
nej w 2020 r. W Polsce wyprodukowano 157 TWh 
energii elektrycznej. Udział węgla w produkcji tej 
energii to 69,7%. Udział OZE w produkcji energii 
elektrycznej osiągnął 17,7%. Wzrosło znaczenie 
gazu, którego udział w miksie energetycznym 
przekroczył 10%.

Odnosząc się do OZE, bo mówimy tu o od-
nawialnych źródłach energii, powiem, że z OZE 
uzyskaliśmy 28 TWh energii, tj. 17,7%. Rozbijając 
to na poszczególne technologie, można powie-
dzieć tak: elektrownie wodne wyprodukowały 
2,1 TWh energii; biogazownie – 1,2 TWh; spala-
nie biomasy – 4,8 TWh; współspalanie biomasy 
– 2,2 TWh; lądowe farmy wiatrowe wyproduko-
wały 15,7 TWh energii; fotowoltaika, o której bę-
dziemy mówili, wyprodukowała 2 TWh energii, 
udział w rynku tj. 1,3%.

Przedstawię jeszcze informacje dotyczące roz-
woju energetyki OZE. Na koniec września 2021 r. 
moc zainstalowanej OZE wynosiła 15,2 GW, dla 
porównania pod koniec 2016 r. to było 6,3 GW. 
Energia wiatrowa na lądzie – moc zainstalowa-
na na koniec września 2021 r. wynosiła ok. 7 GW. 
Bardzo ważną rolę na rynku energii pełnią także 
prosumenci. Według danych na koniec września 
2021 r. w Polsce mamy 705 tysięcy 470 prosu-
mentów, a łączna moc zainstalowana w mikro-
instalacjach to 4,7 GW. Dla porównania w 2015 r. 
było zaledwie 4  tysiące prosumentów, a  moc 

zainstalowana w mikroinstalacjach wynosiła 
25 GW. Zatem jest olbrzymi progres w rozwoju 
energetyki prosumenckiej.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 
ma na celu modyfikację funkcjonowania syste-
mu wsparcia prosumpcji poprzez stworzenie wa-
runków do szerszej partycypacji społeczeństwa. 
W uzasadnieniu projektu ustawy podnosi się po-
nadto, że głównym celem projektowanej usta-
wy jest promocja wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii w formule rozproszonej i obywa-
telskiej, co przyczyni się do osiągnięcia krajowe-
go celu udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w końcowym zużyciu energii brutto.

Ustawa przewiduje, że dotychczasowy system 
opustów zostanie zastąpiony modelem rozliczeń 
energii, tzw. net-billing, dla nowych prosumen-
tów, wchodzących na rynek po dniu 1 kwietnia 
2022 r. Zakłada on odrębne rozliczanie wartości, 
a nie ilości energii elektrycznej wprowadzanej do 
sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i ener-
gii elektrycznej pobranej z sieci na podstawie war-
tości energii ustalonej według cen giełdowych.

Dotychczasowi prosumenci, jak również pod-
mioty, które wejdą do systemu do dnia 31 mar-
ca 2022 r., mają zagwarantowane prawa nabyte. 
Będą mogli korzystać z systemu opustów przez 
15 lat od chwili wytworzenia w instalacji fotowol-
taicznej prądu. Ci prosumenci, którzy złożyli zgło-
szenie o przyłączenie do dnia 31 marca 2022 r., 
a nie zostali przyłączeni w terminie z winy ope-
ratora systemu dystrybucyjnego, również będą 
mogli korzystać z dotychczasowych opustów.

W okresie od 1  lipca 2022 r. do 30 czerwca 
2024 r. funkcjonować będzie model net-billing 
oparty na cenach miesięcznych. W tym okresie 
energia będzie rozliczana zgodnie z rynkową mie-
sięczną ceną energii elektrycznej wyznaczoną dla 
danego miesiąca kalendarzowego. Następnie, 1 lip-
ca 2024 r., system ten ulegnie zmianie i rozliczenia 
będą oparte na cenach godzinowych. Będzie to do-
celowy system rozliczeń oparty na odrębnym roz-
liczaniu energii wprowadzonej i pobranej z sieci. 
Wartość energii wprowadzonej do sieci ustalana 
będzie według cen giełdowych na rynkach dnia na-
stępnego. Wyznaczenie tych cen będzie zależało od 
operatora rynku informacji energii, czyli PSE, któ-
re już dziś wyznaczają takie ceny.

W celu zabezpieczenia prosumentów przed ry-
zykiem cen ujemnych… Bo takie ceny też się poja-
wiają, jeżeli jest nadmiar energii produkowanej 
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z OZE i ta energia nie znajduje nabywców, nie 
znajduje odbiorców. Wartość energii elektrycz-
nej w systemie rozliczeń wartościowych w okre-
sach, dla których cena energii elektrycznej jest 
niższa niż zero – bo takie sytuacje też się pojawia-
ją – została określona na poziomie zero do dnia 
30 czerwca 2024 r. Po dniu 1 lipca 2024 r. ochro-
na w tym zakresie zostanie zapewniona, pod wa-
runkiem że prosument zapewni sobie techniczne 
rozwiązania blokujące wpływ energii do sieci 
w godzinach z ujemnymi cenami energii, a także 
umożliwi sprzedawcy zainstalowanie odpowied-
nich urządzeń, za pomocą których jego instalacja 
będzie wyłączana w przypadku cen ujemnych.

Ustawa poszerza katalog podmiotów systemu 
prosumenckiego o prosumentów wirtualnych 
energii odnawialnej, prosumentów zbiorowych 
energii odnawialnej oraz reprezentantów pro-
sumentów. Prosument wirtualny energii odna-
wialnej to w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych źródłach energii odbiorca 
końcowy wytwarzający energię elektryczną wy-
łącznie z odnawialnych źródeł energii na własne 
potrzeby w instalacji odnawialnego źródła energii 
przyłączonej do sieci w innym miejscu niż miejsce 
dostarczania energii elektrycznej do tego odbior-
cy. Prosument zbiorowy w rozumieniu tej usta-
wy to odbiorca końcowy wytwarzający energię 
wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na wła-
sne potrzeby w mikroinstalacji przyłączonej do 
sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za po-
średnictwem wewnętrznej instalacji w budynku 
wielorodzinnym.

Ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia 2022 r., 
z wyjątkiem przepisów art. 4d ustawy o odna-
wialnych źródłach energii i art. 8 noweli, które 
wejdą w życie z dniem następującym po ogłosze-
niu, oraz z przepisów dotyczących prosumentów 
wirtualnych energii odnawialnej, które wejdą 
w życie z dniem 2 lipca 2024 r.

Sejm uchwalił tę ustawę. Za głosowało 225 
posłów, przeciw – 212, 1 poseł wstrzymał się od 
głosu. Informacje, które chciałem państwu prze-
kazać, w zasadzie przekazałem. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Szanowny Panie Senatorze Spra - 
woz dawco.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nadzwyczajnej 
do spraw Klimatu, pana senatora Stanisława 
Gawłowskiego, o zabranie głosu i przedstawienie 
sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej 
ustawy oraz wniosku komisji o podjęcie inicja-
tywy ustawodawczej w sprawie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach ener-
gii oraz ustawy – Prawo energetyczne.

Proszę bardzo.

Senator SpraWozDaWca 
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Dziękuję też mojemu przedmówcy. Dzięki 

niemu nie będę musiał już prezentować ustawy 
przedłożonej przez grupę posłów PiS w Sejmie, 
ale omówię szczegółowo proces legislacyjny, bo 
on pokazuje m.in. to, dlaczego komisja zdecydo-
wała się na podjęcie inicjatywy ustawodawczej 
w ramach art. 69.

Zacznę od dyskusji, która przetoczyła się na 
posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
Klimatu, bo to był tak naprawdę pierwszy mo-
ment, kiedy w polskim parlamencie można było 
podyskutować o tej konkretnej ustawie. Wcześniej 
projekt ustawy został zgłoszony do Sejmu przez 
grupę posłów PiS. Precyzyjniej mówiąc, wygląda-
ło to tak, że najpierw projekt ustawy został zgło-
szony przez grupę posłów PiS i sprawozdawcą 
tegoż projektu była pani poseł Jadwiga Emilewicz. 
Po poprawkach zgłoszonych w Sejmie pani poseł 
zdecydowała się wycofać ten projekt ustawy, bo 
ten projekt ustawy wypaczał jej ideę, ten pomysł, 
który ona opisała w swoim projekcie ustawy. 
Godzinę później do Sejmu – i tu muszę powie-
dzieć: wielki ukłon dla znawców materii – inna 
grupa posłów PiS zgłosiła projekt ustawy, który 
naprawdę wymaga ogromnej wiedzy specjali-
stycznej i technicznej. Ten projekt ustawy został 
już sygnowany i upoważniony do jego prezento-
wania został pan poseł Suski.

W trakcie dyskusji na posiedzeniu Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu już nie mia-
łem wątpliwości, że to jest projekt ustawy de 
facto przygotowany przez rząd. To posiedzenie 
komisji trwało wiele godzin. W posiedzeniu tej 
komisji brało udział wielu przedstawicieli róż-
nego rodzaju organizacji działających w Polsce, 
kilkudziesięciu podmiotów, w sumie kilkadzie-
siąt osób reprezentujących różne stowarzyszenia, 
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organizacje. Mówiąc szczerze, spośród tych osób 
ani jedna nie wypowiedziała się pozytywnie o tej 
ustawie, ani jedna. Były tylko i wyłącznie głosy 
krytyczne. Pozytywnie wypowiadali się jedynie 
przedstawiciele środowisk związanych z admini-
stracją rządową, a więc tych organizacji, które zo-
stały zawiązane np. przez spółki Skarbu Państwa. 
Ale jakoś nadzwyczajnie mnie to nie dziwi. Mam 
nadzieję, że nikogo na tej sali też to nie dziwi.

Rzeczywiście prawdą jest to, że dzisiaj 
w Polsce jest ponad 700 tysięcy prosumentów, 
i prawdą jest to, Panie Senatorze, że w roku 2015 
to było kilka tysięcy.

(Głos z sali: 4 tysiące.)
4 tysiące, ma pan rację. Ale, żebyśmy praw-

dę oddali do końca, bo pan minister mówił o tym 
na posiedzeniu komisji, jednak nie do końca 
szczegółowo, to ja przypomnę fakty historyczne. 
W 2015 r. albo w 2014 r. po raz pierwszy została 
przyjęta ustawa, która dotyczyła obszaru związa-
nego z fotowoltaiką i z prosumentem. Ta ustawa 
wprowadziła m.in. to, że wytwórca energii nie 
musi prowadzić działalności gospodarczej. To 
stało się za rządów Platformy, żebyśmy dobrze 
to…

(Głos z sali: To już wiemy…)
Bardzo dobrze, ja się cieszę. Pan minister 

o tym nie pamięta, ale ja się cieszę, że pan sena-
tor o tym pamięta.

Ta ustawa spowodowała, że spółki obrotu, czy-
li spółki, które zajmują się dostarczaniem ener-
gii, są zobowiązane do odbioru energii. Ta ustawa 
spowodowała jeszcze kilka innych rzeczy, wpro-
wadzała m.in. zasadę stałej ceny dla wytwórcy do 
7 kW. Ta ustawa – uwaga – została wtedy przyjęta 
m.in. głosami posłów PiS. I tutaj, w Senacie głoso-
waliście w 2015 r. państwo jako senatorowie – ci, 
którzy w tamtym czasie byli w Senacie – za tym 
projektem ustawy. Potem były wybory i w roku 
2016 po raz pierwszy zaczęto psuć przepisy do-
tyczące tego obszaru. A, jeszcze to rozliczenie 
wprowadziliśmy, czyli bilansowanie w okresie 
rocznym. To było rozliczenie 1 do 1. Co to znaczy? 
1 kW wytworzony i wprowadzony do sieci – 1 kW 
odebrany. W 2016 r…

(Rozmowy na sali)
Panie Ministrze, niech pan słucha. Pan tego 

nie wie, to ja panu to przypomnę…
(Rozmowy na sali)
Martwię się, że pan minister…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, proszę…)

Chciałbym, żeby to wiedział…
(Rozmowy na sali)
Wie? No to dobrze. Jak pan minister wie, to 

się cieszę.
W 2016 r. przyjęto ustawę, która wykreśliła 

zasadę stałej ceny dla producentów do 7 kW, czyli 
spowodowała pierwsze pogorszenie warunków 
i zasad, które dotyczą polityki konsumenckiej. 
To zrobiono z inicjatywy rządu PiS. I zmieniono 
też zasadę rozliczania 1 do 1 na zasadę: 1 do 0,8 
albo 1 do 0,7, w zależności od wielkości. Pozostałe 
warunki zostały utrzymane. Uff – chciałoby się 
powiedzieć. Ale ani w roku 2016, ani w 2017 nie 
osiągnęliśmy jakichś nadzwyczajnych efektów 
związanych z montażem nowych instalacji foto-
woltaicznych prosumenckich. Stało się to dopie-
ro w roku 2020 i dzieje się to do dzisiaj. Dlaczego? 
Przecież wszyscy na tej sali wiemy. Ceny ener-
gii elektrycznej galopują, a Polacy potrafią li-
czyć. To wszystko spowodowało, że nakłady 
związane z montażem instalacji fotowoltaicz-
nej, czyli zwykłej instalacji prosumenckiej… To 
stało się nadzwyczaj opłacalne. Ci bogatsi – bo-
gatsi, to jest dość istotne – natychmiast zaczęli 
inwestować w instalacje fotowoltaiczne, maso-
wo zakładać je na domy. Okres zwrotu nakła-
dów tego typu to dzisiaj 4, 5 lat. I oni wszyscy, 
uwaga, zostaną w tym starym systemie, w tym, 
który jeszcze dzisiaj obowiązuje. A ci biedniej-
si, którzy składali pieniądze, żeby zamontować 
tego typu instalacje… A to jest wydatek, w za-
leżności od potrzeb, kilkunastu, kilkudziesięciu 
tysięcy złotych. Jeżeli wejdzie w życie ustawa, 
którą zaproponował rząd, to oni nie będą mie-
li możliwości skorzystania z tego typu niezbyt 
dobrego, ale mimo wszystko przy tych cenach 
energii i tak korzystnego, rozwiązania formal-
noprawnego. Bo to, co proponuje rząd – zgod-
nie z tym, co usłyszeliśmy w trakcie posiedzenia 
komisji – jest działaniem, w przypadku którego 
trudno wyliczyć okres zwrotu. Jeden z eksper-
tów próbował to policzyć i mówił, że przy tych 
nakładach, które są dzisiaj konieczne do ponie-
sienia, to jest minimum 14 lat. Tak więc, mówiąc 
szczerze, ta ustawa tak naprawdę zabije rynek 
prosumencki. Rząd świadomie po raz kolejny… 
Najpierw, w 2016 r. popsuł, pogorszył warunki 
dotyczące możliwości przyłączenia się Polaków 
do tańszego prądu. Teraz rząd po raz drugi wy-
konuje działanie, które ma de facto zablokować 
możliwość podłączania się Polaków do sieci, wy-
twarzania własnej energii. To zabije energetykę 
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obywatelską – tak naprawdę ta ustawa do tego 
się sprowadza.

Mówiąc szczerze, jak dobrze się zastanowić, 
jaka jest tutaj zaszyta intencja… No, pan mini-
ster powie, że mamy kłopot z siecią, nie stabi-
lizujemy itd. Mówił to również na posiedzeniu 
komisji. Dziękuję, Panie Senatorze, jeszcze raz, 
bo pan to pokazał. Ten 1%… 1% powoduje, że już 
mamy problem z siecią. Ja też dziękuję panu mi-
nistrowi, bo dzisiaj dostałem informacje, o które 
prosiłem, dotyczące nakładów na modernizację 
sieci. Rzeczywiście spółki energetyczne wyda-
ją pieniądze na budowę nowych sieci. Tylko że, 
Panie Ministrze, nie o to chodziło. Jeżeli to jest 
sieć budowana do nowego osiedla albo sieć bu-
dowana do centrum handlowego, to dana spół-
ka również wydała na to pieniądze. Ja chciałbym 
mieć informację, ile wydali na faktyczne dosto-
sowanie pod odnawialne źródła energii, pod pro-
sumenta. Takiej informacji nie dostaliśmy. Takiej 
informacji nie ma.

Otóż rzeczywiście w wielu miejscach i w wielu 
momentach jest tak, że tam, gdzie jest szczególne 
skumulowanie inwestycji związanych z fotowol-
taiką 1%, może się pojawić problem, ale – uwa-
ga, Panie Ministrze, energetycy to panu powinni 
powiedzieć – to jest generalnie problem tego, kto 
zainwestował. Ja jako właściciel takiego urządze-
nia na własnym domu – mnie ta ustawa już nie 
będzie dotyczyć, bo ja już jestem prosumentem – 
chciałbym państwu powiedzieć, że gdyby u mnie 
pojawił się problem związany z możliwością od-
bioru, to najzwyczajniej w świecie falownik wyłą-
czy to moje urządzenie. Po prostu. To ja ryzykuję, 
jako ten, kto zainwestował, nie właściciel sieci. 
A więc jeżeli rzeczywiście pojawia się problem 
techniczny, to w pierwszej kolejności ten, kto in-
westuje, ryzykuje, że w momencie nadmiaru pro-
dukcji energii – w dni słoneczne, w miejscu, gdzie 
jest wytwarzana duża ilość energii, a jest mały 
odbiór – falownik wyłączy to urządzenie. Nie ma 
zagrożenia dla sieci.

Ale rzeczywiście stoi przed Polską wyzwanie, 
bo my, Polacy powinniśmy zmierzać w kierunku 
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, bo 
to jest wyzwanie stojące przed całym światem. 
Są tacy, którzy jeszcze uważają – mam nadzie-
ję, że nie ma ich na tej sali – że zmiany klimatu 
to religia. Słyszałem to z ust jednej z poważnych 
osób w Polsce. Ale dzisiaj świat nauki nie ma wąt-
pliwości, że zmiany klimatu są faktem i trzeba 
szukać sposobu na odchodzenie od spalania paliw 

kopalnych – od węgla, jak również od gazu, któ-
ry jest paliwem kopalnym. Trzeba szukać sposo-
bu, żeby Polacy mieli szansę na tańszą energię. 
Wytwarzanie energii z własnego źródła, wy-
twarzanie energii z OZE jest dzisiaj najtańszym 
sposobem zaopatrzenia w energię. I  to trzeba 
wspierać, bo cena energii elektrycznej wytwarza-
nej w źródle tradycyjnym, czyli z węgla, w Polsce 
jest dzisiaj najwyższa w Europie. I – uwaga – bę-
dzie drożeć.

Przygotowując się do posiedzenia komisji i do 
tego wystąpienia sprawdzałem, ile przy tych tera-
watogodzinach, które wyliczył pan senator, trzeba 
byłoby wydać pieniędzy na zakup uprawnień do 
emisji, gdyby to była energia pochodząca z węgla. 
Otóż – zaraz, gdzieś mam notatki – 360 milio-
nów euro musiałyby wydać spółki, które pro-
dukują energię, na zakup uprawnień do emisji. 
Uwaga – to też nie wszyscy wiedzą – te pienią-
dze, Szanowni Państwo, nie trafiają do budżetu 
Unii Europejskiej, one trafiają do naszego budże-
tu. I potem minister mówi, że z tych pieniędzy 
ma nadwyżkę. Bo np. planowo w tym roku przy-
chody z uprawnień do emisji miały wynieść ja-
kieś 10 miliardów zł, a wyniosą chyba 23 do końca 
roku – tak się mniej więcej szacuje. Jak liczyłem 
te 360 milionów euro, to wtedy 1 uprawnienie 
kosztowało na rynku 60 euro. A wiecie, ile dzi-
siaj kosztuje? Na ostatniej giełdzie 72 euro. Tak 
więc te 360 milionów to już jest nieaktualna in-
formacja. Jest znacząco więcej. I znacząco wię-
cej Polacy zapłacą za prąd, dlatego że ciągle rząd 
jest na etapie węgla i wytwarzania energii z wę-
gla. Bo cóż się stało przez te 6 lat? „Ostrołęka” jest 
tylko symbolem… 2 czy 3 miliardy zł władowane 
w „Ostrołękę” to jest tylko symbol nieudaczności, 
złych decyzji, tak naprawdę działań, które są… 
Ludzie, którzy podejmowali te działania, powinni 
stanąć przed Trybunałem Stanu i nie tylko.

(Głos z sali: Staną.)
I staną.
„Ostrołęka”, jak powiedziałem, jest tylko sym-

bolem. Przecież jest taki blok, wybudowany za 
6 miliardów, w Jaworznie. Wiecie, co się z nim 
dzieje?

(Głos z sali: Awaria.)
Od kiedy jest awaria? Od roku? Wydano 6 mi-

liardów zł na budowę węglowego bloku energe-
tycznego w  Jaworznie. I  on od roku stoi, jest 
awaria, jest spór pomiędzy Tauronem a wyko-
nawcą, czyli Rafako, nie wiadomo, kiedy ten spór 
zostanie rozstrzygnięty. On postoi jeszcze z rok 
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albo ze 2 lata, a potem, powiem wprost, będzie 
można tylko ten blok rozebrać, wszyscy doskonale 
wiedzą, że on będzie się nadawał tylko i wyłącznie 
do rozbiórki. To 6 miliardów zł. 2 miliardy plus 
6 miliardów zł to już jest 8 miliardów zł władowa-
nych w energetykę, z których nic nie ma. To tyl-
ko spowodowało podwyższenie kosztów energii.

No, nie chcę już nic mówić o „Turowie”, o tym 
sporze, ale codziennie licznik się kręci, 0,5 mi-
liona euro codziennie licznik nalicza. Te pienią-
dze przecież Polacy zapłacą. Przecież nikt z was 
z kieszeni tego nie wyjmie, tylko my to zapła-
cimy w cenie energii, tak to będzie wyglądało. 
Powtarzam: tak to będzie wyglądało.

I co robi rząd? Rząd w sposób bezczelny, bo 
to jest bezczelne, przychodzi z projektem ustawy, 
który de facto powoduje, że za te wszystkie złe, 
niedobre, fatalne decyzje dotyczące energetyki 
albo za ich brak mają zapłacić Polacy.

Ale więcej. Gdybym jeszcze miał się odnieść 
do tej części dotyczącej energetyki wiatrowej, to 
przecież to słynne 10H, z którego rząd nie wie, jak 
się wycofać, a już chce się wycofać – panie sena-
tor to muszą wiedzieć, pani minister dzisiaj moc-
no mówiła, że już chce się wycofać, tylko jeszcze 
ustalają, na jakich zasadach – spowodowało, że 
energetyka wiatrowa, która jest dzisiaj najtańsza, 
to 6 czy 7 GW. Eksperci mówią, że gdyby ten zapis 
zlikwidować, to na ladzie moglibyśmy mieć na-
wet do 20 GW. Ja nie dyskutuję, czy to jest prawda, 
czy nie, ale na pewno moglibyśmy mieć znacznie 
więcej niż 6 czy 7 GW w tej części i na pewno jest 
to znacząco tańsza energia.

Powiedział, pan, Panie Senatorze, i znowu się 
z panem zgadzam, bardzo dziękuję za te słowa, 
że dzisiaj 17% energii pochodzi z OZE. Ale dużo 
silniejsza gospodarka niemiecka, dużo silniejsza, 
czyli dużo bardziej energochłonna gospodarka 
niemiecka, ma już 60% energii z OZE. I tam so-
bie z siecią poradzili, nie było problemu z siecią, 
inwestowali w sieć. To jest ciekawe, oni sobie tam 
akurat z tym poradzili. Jest 60% z OZE i oni będą 
sobie z tym radzić.

Powiem więcej, są całe tygodnie w takim pań-
stwie jak Dania, w czasie których 100% energii po-
chodzi z OZE. Są całe takie tygodnie. Oczywiście 
mają zbudowany cały system stabilizatorów, ta-
kich stabilizatorów w podstawie. To na razie są 
elektrownie gazowe, w Danii to są akurat elek-
trownie gazowe, w Szwecji wodne itd., cieszę się, 
że mamy jakby bardzo podobną wiedzę o różnych 
rozwiązaniach.

Ale zmierzam do jednego. Tak naprawdę ta 
ustawa, ten projekt ustawy ma spowodować tyl-
ko jedno: to, żeby nie było odpływania terawa-
togodzin do systemu tańszej energii. Bo przecież 
każdy kilowat, który odpłynie z energetyki wę-
glowej, nie spowoduje, że ten prąd wytwarzany 
w energetyce węglowej będzie tańszy, gdyż żadne-
go bloku nikt nie zamyka, więcej, rząd stoi przed 
poważną decyzją, czy bloki węglowe moderni-
zować i co z nimi zrobić. Tak naprawdę nie ma 
żadnych poważnych decyzji. Ludzie dalej pracują 
w energetyce zawodowej. Jeżeli ileś megawatów 
albo terawatogodzin wyciągnie się z tego systemu, 
to de facto spowoduje to, że cena prądu, energii 
elektrycznej dla nas wszystkich będzie tylko i wy-
łącznie wyższa. To jest odebranie szansy Polakom 
na to, żeby mieli tańszy prąd.

Żeby już nie przedłużać, podam jeszcze tylko 
jedną informację techniczną, pokazującą, w ja-
kim miejscu jesteśmy…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, to bardzo ciekawa panorama energe-
tyki, ale jest pan w dwudziestej minucie. Jeżeli 
krótko, to proszę…)

To w takim razie, Panie Marszałku, będę już 
zmierzał do końca.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …ale 
niech pan zmierza do końca.)

65 tysięcy ludzi pracuje dzisiaj w górnictwie, 
120 tysięcy ludzi jest dzisiaj w Polsce związanych 
z fotowoltaiką. 120 tysięcy. I to jest ta decyzja: albo 
stawiamy na nowoczesne rozwiązania, albo chce-
my być w XIX w. Ja chcę być po stronie nowocze-
snych rozwiązań technologicznych.

W związku z tym komisja po wysłuchaniu 
tych wszystkich ekspertów wnosi o odrzucenie tej 
ustawy w całości i w ramach art. 69 wnosi o pod-
jęcie inicjatywy ustawodawczej.

I tu uwaga: ten projekt, który przedkłada-
my, w dużej części uwzględnia wszystko to, co 
wcześniej zostało zapisane i przedłożone w pro-
jekcie sygnowanym przez panią poseł Jadwigę 
Emilewicz, choć nie tylko, bo uzupełniamy ten 
projekt. A przypomnę, że tamten projekt wpro-
wadzał m.in. instytucję prosumenta zbiorowego 
i wirtualnego, zaprzestanie subsydiowania prosu-
mentów przez spółki obrotu poprzez pokrywanie 
przez nie części opłat dystrybucyjnych. Ten pro-
jekt, który wnosimy, prosząc, żeby go uwzględnić 
i przyjąć do dalszych prac, dodatkowo uwalnia 
konkurencję spółek obrotu o prosumentów, da-
jąc im możliwości swobodnego zawierania umów 
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w zależności od warunków rynkowych, zmian na 
rynku itd. Likwiduje nadmierny fiskalizm, wpro-
wadza net-billing, jednocześnie nie przesądzając, 
czy będzie on oparty na cenach ogólnopolskich 
czy na lokalnych, wprowadza instytucję agrega-
tora i wprowadza ulgi w opłatach sieciowych dla 
właściwych magazynów energii, promując ich 
rozwój.

Panie Marszałku, żeby już dalej… Bo mógłbym 
naprawdę jeszcze długo o tym mówić. Na tym 
w tym momencie skończę i proszę o podjęcie tu-
taj przez Wysoką Izbę inicjatywy i wprowadzenie 
do porządku obrad tegoż projektu ustawy przed-
łożonego przez Komisję Nadzwyczajną do spraw 
Klimatu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

(Głosy z sali: Nie ma, nie ma.)
Nie ma takich pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze. Pan senator wy-

czerpał temat.
Są pytania?
(Głos z sali: Nie, nie ma. Wyczerpał…)
(Senator Józef Łyczak: Panie Marszałku, ja tyl-

ko w kwestii formalnej.)
Tak, proszę bardzo.

Senator 
Józef łyczak 

Akurat do pana, bo pan, jako marszałek pro-
wadzący, odpowiedzialny jest za to, żeby obra-
dy przebiegały zgodnie z tym, co powinno być. 
Senator sprawozdawca jest zobowiązany prze-
kazać sprawozdanie z tego, co miało miejsce na 
posiedzeniu komisji. Tymczasem tutaj od pana se-
natora… Z całym szacunkiem za głęboką wiedzę, 
ale pan senator dokonał linczu, linczu na rządzie, 
a pan nie przerywał.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

Pan w tym momencie powinien wkroczyć do 
akcji…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie…)
…i powiedzieć: Panie Senatorze, do rzeczy.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Panie Senatorze, wiem, że pan chce mnie 
tutaj…

(Senator Stanisław Gawłowski: To był mery-
toryczny lincz.)

…zastąpić, ale…
(Rozmowy na sali)
Przepraszam. Odbieram panu głos. Może pan 

się wypowiedzieć w tej kwestii w dyskusji, która 
będzie za chwilę.

Ponieważ nie było pytań, przypominam, 
że po wysłuchaniu wniosku przedstawionego 
przez senatora sprawozdawcę, pana Stanisława 
Gawłowskiego, Senat rozstrzyga o przystąpieniu 
do drugiego czytania projektu ustawy z pominię-
ciem pierwszego czytania.

Przystępujemy więc do głosowania w sprawie 
wprowadzenia do porządku obrad punktu: drugie 
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o od-
nawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo 
energetyczne; i rozpatrzenia go jako punktu siód-
mego porządku obrad.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Cicho.)
Przystępujemy do głosowania.
(Rozmowy na sali)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o wyniki.
Na 53 senatorów…
(Głos z sali: Nie…)
Nie… No, jak to? Mam tu wyniki… Dobrze. 

Okej.
Na 82 senatorów 46 głosowało za, 35 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat uzupełnił porządek obrad o punkt: drugie 
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o od-
nawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo 
energetyczne. Będzie to punkt siódmy porządku 
obrad.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez po-
słów. Do prezentowania stanowiska wnioskodaw-
ców projektu ustawy został upoważniony pan 
poseł Marek Suski.
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Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

Nie ma pana posła Suskiego.
W takim razie senatorowie nie mogą zgłaszać 

z miejsca trwających nie dłużej niż minutę zapy-
tań do posła sprawozdawcy.

A czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Zwracam się 
do pana ministra Ireneusza Zyski. Czy pan mi-
nister pragnie zabrać głos w sprawie rozpatry-
wanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 
i  Środowiska Ireneusz Zyska: Dzień dobry, 
Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Tak, chciałbym 
przedstawić stanowisko Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska.)

Dzień dobry, Panie Ministrze. Proszę bardzo 
na mównicę. Poproszę.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Panowie Przewodniczący Komisji, którzy przed-
stawiali sprawozdanie z prac komisji nad po-
selskim projektem ustawy o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw – druk senacki nr 560!

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku, za możli-
wość przedstawienia stanowiska Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska w sprawie rozpatrzenia 
ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źró-
dłach energii oraz niektórych innych ustaw w tak 
kluczowej i ważnej kwestii, jaką jest system roz-
liczeń prosumentów. 

Wysoka Izbo! 
Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju 

odnawialnych źródeł energii, które stanowią waż-
ną część naszego systemu elektroenergetycznego. 
Coraz większą rolę na rynku energii odgrywać 
zaczęli prosumenci, ich udział w wytwarzaniu 
energii elektrycznej jest także coraz bardziej zna-
czący. Obecnie, według danych Agencji Rynku 
Energii na koniec września 2021 r., jest w Polsce 
ponad 705 tysięcy mikroinstalacji prosumenc-
kich. Dla porównania: jeszcze w roku 2019 była 
to liczba zaledwie 154 tysięcy, a w grudniu 2015 r. 
– ok. 4 tysięcy prosumentów. W związku z tym 
chciałbym zauważyć, że to właśnie w roku 2020 

i w roku 2021 nastąpił lawinowy przyrost insta-
lacji prosumenckich w Polsce. Jest to wynik świa-
domej polityki rządu pana premiera Mateusza 
Morawieckiego, rządu Zjednoczonej Prawicy, 
polityki związanej przede wszystkim z modelem 
rozliczeń prosumentów – najlepszym w Europie, 
a być może nawet na świecie, opartym na syste-
mie opustów.

I  tutaj, na marginesie, chciałbym zwrócić 
uwagę czy sprostować słowa jednego z przedmów-
ców. Otóż, proszę państwa, na samym początku, 
w lutym 2015 r., kiedy parlament przyjął usta-
wę z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii, prosumenci byli rozliczani według śred-
niej ceny kwartalnej, to była cena ustalana przez 
prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Potem, po-
nieważ rząd Platformy Obywatelskiej nie chciał 
wprowadzić w  życie net-meteringu, została 
przyjęta przez Sejm większością głosów słyn-
na poprawka pana posła Bramory z PSL i został 
wprowadzony system oparty na taryfach feed-in 
tariff, stałej ceny, bardzo wysokiej ceny. Dopiero 
później, w roku 2016 większość parlamentarna, 
rząd Zjednoczonej Prawicy, wprowadziła model 
oparty na opustach, na rozliczeniu opustowym, 
1:0,7 lub 1:0,8. To tak w kwestii historycznej.

Oprócz wymagań stawianych przez dyrek-
tywy unijne, głównie dyrektywę RED II, dy-
rektywę o  promowaniu energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii, ale także przez 
tzw. dyrektywę rynkową, kolejnym etapem 
rozwoju tego sektora jest konieczność integra-
cji rosnącej liczby mikroinstalacji z Krajowym 
Systemem Elektroenergetycznym oraz rozdziału 
rozliczeń energii wprowadzonej do sieci elektro-
energetycznej przez wytwórców oraz jej pobie-
rania z sieci.

Obecnie, proszę państwa, nie możemy dłu-
żej traktować sieci jako wirtualnego magazynu, 
z którego możemy pobierać energię pomniejszo-
ną o wskaźnik opustu nawet do 12 miesięcy po 
jej wytworzeniu. Takie podejście mogło rozwinąć 
ruch prosumencki, ale dzisiaj jesteśmy już na in-
nym etapie rozwoju. Teraz musimy wykształcić 
nowy model prosumenta. Ten model oparty na 
opustach był znakomity, powiedziałbym, naj-
lepszy na świecie, ale wyczerpał swoją formułę. 
Dzisiaj potrzebujemy, zgodnie z tym, co proponują 
dyrektywy europejskie i co zostało już wdrożone 
w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich, 
takich jak Republika Federalna Niemiec, jak 
Holandia, Francja, Hiszpania, Włochy, nowego 
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modelu rozliczeń, tzw. modelu sprzedażowego na-
zywanego umownie net-billingiem.

Musimy przygotować funkcjonowanie nasze-
go rynku energii, by możliwe było dalsze zwięk-
szanie udziału źródeł fotowoltaicznych oraz 
wiatrowych czy też innych źródeł odnawialnych 
w naszym miksie energetycznym bez narażania 
odbiorców końcowych energii z tytułu pogor-
szenia bezpieczeństwa energetycznego. To jest 
niezwykle ważne. Patrzymy, jako Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska oraz jako rząd, na cały 
Krajowy System Elektroenergetyczny w kontek-
ście zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii 
do przemysłu, do wielkich aglomeracji miejskich, 
do instytucji również takich wrażliwych jak szpi-
tale, ale także do odbiorców końcowych indywi-
dualnych w sposób zrównoważony. Prosumenci 
są jednym z elementów rynku energii i jednym 
z uczestników tego rynku, nie jedynym i nie po-
winni być, Drodzy Państwo, szczególnie uprzywi-
lejowani w stosunku do innych odbiorców energii 
elektrycznej.

(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, najmocniej przepraszam, 

ale…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Niech 

pan kontynuuje.)
…mnie to bardzo przeszkadza. Ja z wielką 

uwagą słuchałem wystąpień panów senatorów 
i bardzo proszę, aby upomnieć osoby, które prze-
szkadzają mi w wystąpieniu.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 
Panie Ministrze, niech pan kontynuuje. Nie 
polemizujmy…)

Dziękuję, Panie Marszałku. To świadczy 
o  kulturze osobistej osób, które przerywają 
wystąpienie.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ja bym 
panów senatorów prosił o nieprzeszkadzanie 
panu ministrowi.)

Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, bardzo ważną rolę w tym 

procesie odgrywają sieci elektroenergetycz-
ne. Sieci elektroenergetyczne, zarówno te sieci 
przesyłowe dużych napięć, jak i sieci dystrybucji 
energii, to krwiobieg gospodarki. Bez sprawnych 
sieci energetycznych, bez stabilnych dostaw, bez 
dużej sprawności w zakresie przesyłu dystry-
bucji energii gospodarka nie może prawidłowo 
funkcjonować.

W  latach 2016–2020 wydatkowaliśmy po-
nad 37  miliardów  zł na inwestycje związane 

z rozbudową i modernizacją sieci. Jednakże to nie 
wszystko. Rząd inwestuje w ten obszar organiza-
cji przesyłu i dystrybucji energii. Według uzgod-
nionych planów z prezesem Urzędu Regulacji 
Energetyki – pan Rafał Gawin, prezes URE jest 
obecny na sali posiedzeń i, jeśli będzie taka po-
trzeba, myślę, że na pytania państwa senatorów 
będzie mógł udzielić stosownych odpowiedzi – 
w rozwoju 5 najważniejszych operatorów syste-
mu dystrybucji i narodowego operatora przesyłu 
energii w latach 2020–2025 największe przedsię-
biorstwa energetyczne zajmujące się dystrybu-
cją przesyłu energii w Polsce zainwestują prawie 
52 miliardy zł w infrastrukturę sieciową. Być 
może będzie to nawet większa kwota, związana 
z dostępnością środków europejskich, a także in-
westycjami w obszarze przemysłu związanego 
z nowymi technologiami. To będzie wymagało ko-
lejnych inwestycji. Poziom 52 miliardów zł został 
zadeklarowany jako poziom minimalny w ciągu 
najbliższych 5 lat.

Aby zapewnić sprawność i elastyczność sys-
temu, sama rozbudowa sieci nie wystarczy. Dla 
zobrazowania, proszę państwa, chciałbym po-
wiedzieć… Być może nie jest to adekwatne, do-
słowne porównanie, ale łatwo je zrozumiemy 
jako użytkownicy dróg. W dużych aglomeracjach 
miejskich, w wielkich aglomeracjach europejskich 
i światowych często jest kilka pasów ruchu w jed-
nym kierunku. W największych miastach świata 
bywa nawet 8 czy 10 pasów. W szczycie komuni-
kacyjnym te wszystkie pasy stoją, po prostu jest 
korek. Przenosząc to obrazowo na system ener-
getyczny, powiem, że jeżeli lokalnie mamy duże 
wyspy energetyczne instalacji fotowoltaicznych, 
to w piękny, słoneczny dzień, kiedy te wszystkie 
instalacje pracują w 100%, następują przesile-
nia, przepięcia. Pojawia się większe napięcie niż 
dopuszczalne, co zagraża, proszę państwa, du-
żymi awariami, nawet awariami sprzętu elek-
troenergetycznego w naszych gospodarstwach 
domowych.

Model opustów wprowadził błędne przekona-
nie u prosumentów, że system elektroenergetycz-
ny jest dostępny powszechnie i jest darmowym 
magazynem energii. Tak nie jest. Dalsze trwanie 
w obecnym mechanizmie opustów to nie tylko 
obecne lokalne problemy w sieci dystrybucyjnej, 
ale także utrudnienia w przyszłości w zakresie 
wejścia do systemu nowych prosumentów. To 
również negatywne konsekwencje dla obecnych 
prosumentów, gdyż ze względu na obciążenie 
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sieci ich instalacje będą podlegały automatycz-
nym wyłączeniom.

Proszę państwa, mój przedmówca mówił, że 
to jest ryzyko prosumenta, mówił, że prosument 
zainstaluje sobie instalację, a kiedy automatyka 
systemowa się wyłączy, to będzie to jego sprawa. 
Nie, proszę państwa, tak nie jest. Mamy w tej 
chwili setki, tysiące reklamacji zgłaszanych do 
operatorów, ponieważ nie po to prosument inwe-
stował własne pieniądze i korzystał ze środków 
publicznych, z programu „Mój prąd”, aby instala-
cja nie pracowała. To jest wmawianie nieprawdy. 
To jest błędna narracja. Odpowiedzią na te wy-
zwania jest zaproponowanie zmian legislacyj-
nych, które umożliwią dalszy rozwój systemu 
prosumenckiego, a  jednocześnie będą zgodne 
z przepisami, z postulatami, z wymogami, które 
nakładają na nas, jako na państwo członkowskie 
Unii Europejskiej, dyrektywy, o których wcze-
śniej wspomniałem. Nowe rozwiązania są efek-
tem szerokich analiz funkcjonujących dotychczas 
przepisów oraz odpowiedzią na wyzwania wyni-
kające z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, 
która uwzględnia specyfikę krajowego systemu 
elektroenergetycznego.

Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie usta-
wy o odnawialnych źródłach energii jest zmia-
ną legislacyjną, która odpowiada na potrzeby 
rynku energii. W trakcie dotychczasowej dys-
kusji w Sejmie i w Senacie pojawił się szereg 
uwag na temat zmian systemu prosumenckiego. 
Chciałbym naprawdę krótko się do nich odnieść, 
powiedzieć kilka słów na ten temat.

Przede wszystkim chodzi o wymagania unij-
ne. Już wspomniałem o tym, że mamy obowiązek 
implementacji dyrektywy rynkowej oraz dyrek-
tywy RED II. I tutaj, proszę państwa, w zakre-
sie rozdziału, rozliczenia energii wprowadzanej 
do sieci i pobieranej z sieci termin mija 31 grud-
nia 2023 r., jednakże już obecnie, już w tej chwili, 
od czerwca zeszłego roku jesteśmy zobligowani, 
aby wdrożyć dyrektywę w zakresie ponoszenia 
opłat sieciowych przez wszystkich uczestników 
rynku. Dzisiejsi prosumenci nie ponoszą ich 
w ogóle, a stanowią one ok. 40% kosztów 1 KWh 
sprzedawanej odbiorcom. Chciałbym wyprowa-
dzić z błędu opinię publiczną i szanownych pań-
stwa senatorów, tych, którzy ulegli narracji, że 
tutaj ponoszą straty spółki energetyczne i że de 
facto bronimy interesu spółek energetycznych. 
Oczywiście one są ważne. Dlaczego? Bo one są 
w domenie Skarbu Państwa, w domenie państwa 

polskiego, a wszyscy powinniśmy dbać o skarb 
państwa. Poza tym są operatorami i gdyby ich za-
brakło, nastąpiłaby niewyobrażalna katastrofa. 
One są nie do zastąpienia przez spółki prywatne. 
Być może w długim okresie by się udało, ale obec-
nie byłoby to niemożliwe.

Proszę państwa, model opustów opiera się 
na współczynnikach 0,7 czy 0,8. Czyli przecięt-
ny prosument… Większość płaci – w cudzysłowie 
oczywiście – 20% za przechowanie energii w sys-
temie, a to kosztuje 40% według wszystkich eks-
pertyz i szczegółowych wyliczeń analitycznych. 
I kto za to płaci? Proszę państwa, użyję takiego 
kolokwialnego stwierdzenia: babcia za to płaci. 
Całe społeczeństwo płaci, wszyscy odbiorcy koń-
cowi energii elektrycznej płacą – i emeryt, i ren-
cista, i osoba, której niestety doskwiera ubóstwo 
energetyczne. Dlaczego prosumenci mają być tą 
uprzywilejowaną grupą aktywnych odbiorców 
energii? Po pierwsze, korzystają z atrakcyjnego 
modelu wsparcia państwa polskiego w posta-
ci opustów. Po drugie, korzystali z dopłat w ra-
mach programu „Mój prąd”. Przy okazji powiem, 
że 1 miliard 800 milionów zł wydaliśmy dotych-
czas w ramach 3 edycji programu „Mój prąd”. 
Wspomnę wreszcie o możliwości skorzystania 
z ulgi termomodernizacyjnej, odliczenia tego od 
podstawy opodatkowania. To było łącznie 7,5 mi-
liarda zł, i to tylko w roku 2020.

Szanowni Państwo, prosumenci jak najbar-
dziej mają do tego pełne prawo, bo takie warunki 
stworzył rząd Zjednoczonej Prawicy. Chcieliśmy 
rozwinąć rynek, chcieliśmy tę zachętę wprowa-
dzić, bo to było potrzebne. Ale zgodnie z dyrekty-
wą rynkową, o której mówiłem, a która już teraz 
nakłada na nas obowiązek zmiany rozliczeń, po-
winniśmy, Drodzy Państwo, to zmienić, ponieważ 
energia pobierana z sieci powinna kosztować tyle 
samo dla wszystkich. Ponadto dyrektywa RED II 
przewiduje, że państwa członkowskie mają obo-
wiązek stworzenia prosumentom możliwości 
otrzymywania wynagrodzenia odzwierciedlają-
cego wartość rynkową energii. System net-billing 
jest odpowiedzią na wysunięcie tego postulatu.

Nie jest prawdą, że zmiana jest nieprzemy-
ślana, że nie była przedmiotem konsultacji. 
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ta dyskusja trwa 
w przestrzeni publicznej co najmniej od 2 czerwca 
2021 r., od momentu, kiedy Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska przekazało do konsultacji publicz-
nych projekt rządowy o sygnaturze UC74. Jest to 
projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne 
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oraz niektórych innych ustaw, gdzie m.in. znajdu-
ją się te elementy, które, jak usłyszałem, będą czy 
już są w projekcie senackim, który Wysoka Izba 
przegłosowała i będzie procedować jako punkt 
siódmy dzisiejszego posiedzenia Senatu. Otóż, 
proszę państwa, uważam, że tak poważne regu-
lacje systemowe dotyczące rynku energii, m.in. 
wprowadzające na rynek nowe podmioty, agre-
gatorów, którzy będą oferować usługi odkupu 
energii, magazynowania energii, bilansowania 
energii, muszą przejść pełną ścieżkę legislacyj-
ną. Dlatego nie zdecydowaliśmy się na to, aby po-
prosić grupę posłów, którzy przygotowali projekt 
poselski, o włożenie tej części przepisów do te-
goż projektu poselskiego. To musi przejść pełną 
ścieżkę legislacyjną przewidzianą dla projektu 
rządowego, ze wszystkimi analizami, ze wszyst-
kimi opiniami, które powinny, proszę państwa, 
się tutaj znaleźć.

Przedstawione uwagi do projektu rządowego 
dotyczyły m.in. zmiany ceny sprzedaży nadwy-
żek energii prosumenckiej na cenę zapewnia-
jącą bardziej rynkowy sposób wynagradzania 
prosumentów niż w przypadku ceny ogłasza-
nej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
Uwzględniono również prośby o przesunięcie ter-
minu wejścia w życie ustawy. Zgodnie z poprawką 
zgłoszoną na etapie drugiego czytania w Sejmie, 
poprawką zgłoszoną przez pana posła Krzysztofa 
Tchórzewskiego, wejście w życie ustawy, a tym 
samym nowego systemu rozliczeń, tzw. net-bil-
lingu, zostało przesunięte na dzień 1 kwietnia 
2021 r… Przepraszam – 2022 r. To oczywiście 
przejęzyczenie.

Ponadto należy również podkreślić, że ustawa 
wprowadza minimalne zasady wynagradzania 
prosumentów, tym samym otwierając sprzedaw-
com możliwość zastosowania korzystniejszych 
rozwiązań. Nasza regulacja ma więc element gwa-
rancyjny, ochronny, versus to, co usłyszałem, bo 
oficjalnie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
nie wpłynął senacki projekt ustawy, stąd też tylko 
ze słyszenia mogę się odnosić. Proszę państwa, 
jeżeli Wysoka Izba w projekcie senackim chce 
zaproponować wolny rynek dla prosumentów, 
no to, Szanowni Państwo Prosumenci, Drodzy 
Obywatele, strzeżcie się, bo naprawdę te ceny 
mogą być bardzo niebezpieczne dla was, zarów-
no w górę, jak i w dół. To mogą być ceny ekstre-
malnie wysokie, ale mogą być także ceny ujemne. 
Projekt poselski, przygotowany przez grupę po-
słów, którego sprawozdawcą, wnioskodawcą był 

pan poseł Marek Suski, zawiera szereg gwarancji 
dla prosumentów, które chronią ich przed nega-
tywnymi skutkami cen rynkowych.

Ponadto pojawiły się, proszę państwa, takie 
sugestie, abyśmy zgodzili się przesunąć termin 
wejścia w życie tej ustawy o kolejne 3 miesiące, 
do końca czerwca, czyli tak naprawdę wejście 
ustawy w życie nastąpiłoby 1 lipca 2022 r. Chcę 
powiedzieć, że biorąc pod uwagę spójność całego 
systemu i odpowiedzialność za całą energetykę 
w Polsce, nie tylko za grupę prosumentów, któ-
rzy są niesłychanie ważni dla nas… O tym świad-
czą te wielomiliardowe nakłady, o tym świadczą 
programy priorytetowe, które rząd przygotował, 
wdrożył, wydatkował ogromne środki publiczne. 
Też chcę powiedzieć, że przygotowujemy czwartą 
edycję programu „Mój prąd”. Przecież nie po to, 
aby robić pewnego rodzaju widowisko czy bawić 
się środkami publicznymi. Te programy mają na 
celu właśnie kontynuację tego dobrego trendu, 
rozwoju rynku prosumenckiego w Polsce. Chcemy 
dzięki zmianom zaproponowanym w ustawie, ale 
także dzięki przygotowanym programom wspar-
cia, programom finansowym, spowodować to, 
aby ruch prosumencki mógł się rozwijać dyna-
micznie, nadal, w horyzoncie np. 10 i więcej lat, 
a nie tak… Gdyby nadal pozostał model opustów 
albo gdybyśmy, jak proponuje projekt senacki, 
wprowadzili 1:1 system net-meteringu, za który 
zapłacą – jeszcze raz to powiem – wszyscy odbior-
cy końcowi… Zapłacą za to i emeryci, i renciści, 
i – proszę mi wybaczyć, ale może to zostanie za-
pamiętane – i babcia też. Wszyscy za to zapłacą. 
No więc, proszę państwa, nie możemy przesunąć 
dalej tego terminu, bo wobec 1 miliona prosumen-
tów, który to poziom na pewno osiągniemy na po-
czątku przyszłego roku, roczne straty do pokrycia 
przez wszystkich odbiorców końcowych energii 
wyniosą, jak szacujemy, ok. 1 miliarda zł rocznie. 
To jest różnica między tą ceną, którą prosumenci 
płacą za przechowanie energii, a tą, którą płacą 
wszyscy odbiorcy końcowi, pokrywając koszty po-
wodowane tym systemem.

Powoływane argumenty dotyczące bra-
ku wsparcia w zaproponowanej regulacji dla 
elastyczności systemu prosumenckiego i ma-
gazynów energii są nieadekwatne – to à pro-
pos braku wpływu regulacji na elastyczność 
systemu. Zmiana w  pierwszym etapie jest 
reformą rynku energii i  została połączona 
z wprowadzeniem taryf dynamicznych w no-
welizacji prawa energetycznego, nad którym 
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obecnie prace dobiegają końca w Ministerstwie 
Klimatu i Środowiska.

Proszę państwa, perspektywa wzrostu au-
tokonsumpcji wytwarzanej energii elektrycznej 
oraz nadanie elastyczności zarządzania energią 
prosumencką są spójne z planowanym wsparciem 
inwestycyjnym na zakup przydomowych maga-
zynów energii w czwartej edycji programu „Mój 
prąd”. Musimy stymulować prosumentów do tego, 
aby w większym stopniu konsumowali energię 
w miejscu jej wytworzenia, dając narzędzia do 
tego – poprzez domowe magazyny energii, i po-
magając budować ten rynek – poprzez dofinan-
sowanie z programów priorytetowych, jakim jest 
program „Mój prąd”.

Ponadto kwestia mechanizmu. Pojawił się za-
rzut odnośnie do wysokości nadpłaty 20%, że tyl-
ko tyle możemy rozliczyć. Otóż Drodzy Państwo, 
chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że jest to stano-
wisko Komisji Europejskiej, i jeżeli dopuściliby-
śmy możliwość korzystania w wyższym stopniu 
z nadwyżki energii niż 20%… Komisja Europejska 
w oficjalnym komunikacie dotyczącym interpre-
tacji dyrektywy traktuje to jako działalność biz-
nesową. Co to oznacza? Musielibyśmy wystąpić 
do Komisji o notyfikację pomocy publicznej dla 
przedsiębiorców, prosumenci staliby się wówczas 
przedsiębiorcami. A zgodnie z przedłożeniem po-
selskim prosumenci nie są i nie będą przedsię-
biorcami, nie będą musieli płacić podatku CIT, 
podatku dochodowego z tego tytułu, nie będą 
musieli płacić podatku VAT. Oczywiście energia 
pobierana z sieci musi być na takich samych za-
sadach jak w przypadku wszystkich odbiorców, 
stąd też różnica w cenie.

Jeszcze kwestia opłacalności. Otóż, proszę 
państwa, z  naszych symulacji, naszych ana-
liz prowadzonych z  najlepszymi ekspertami 
w Polsce, którzy są skupieni przede wszystkim 
u naszego narodowego operatora przesyłu ener-
gii, w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, 
ale także z  ekspertami z  Urzędu Regulacji 
Energetyki, wynika, że w nowym systemie prosu-
ment, który dysponuje instalacją o mocy 5,6 kWp, 
będzie w stanie zaoszczędzić średnio ok. 1 tysiąca 
500 − 1 tysiąca 600 zł w stosunku do gospodar-
stwa domowego niewyposażonego w instalację 
prosumencką, w sytuacji kiedy będzie funkcjo-
nował w taryfie G12. A niektórzy operatorzy, tak 
jak Tauron, proponują już dzisiaj taryfę G13, jesz-
cze dodatkowe przedziały czasowe w ciągu doby, 
kiedy ta energia jest tańsza. Ponadto prosument 

będzie mógł wykorzystać środki zgromadzone 
w danym miesiącu na swoim indywidualnym 
koncie przez okres 12 miesięcy. Jeżeli nie wyko-
rzysta nadwyżki przez 12 miesięcy, to, proszę 
państwa, tak w rzeczywistości jest coś nie tak 
z tą instalacją, albo ona jest przewymiarowana, 
albo po prostu w tym gospodarstwie domowym 
nie wykorzystuje się tej energii. A jaka jest isto-
ta prosumenta? Prosument w 2015 r. w ustawie 
o OZE został zaprojektowany – i tak powinno zo-
stać, nie wypaczajmy idei prosumentyzmu – jako 
producent i konsument energii na własne potrze-
by. Nie producent na sprzedaż, bo wówczas sta-
nie się zawodowym przedsiębiorcą, który pracuje 
w zawodowej energetyce, być może w mikroska-
li, ale to statuuje jego pozycję zupełnie na innych 
warunkach.

Ponadto, zgodnie z naszą propozycją w tym 
przedłożeniu poselskim, zostaną zachowane dzi-
siejsze najważniejsze zasady obsługi i rozliczania 
prosumentów. Zmiany dotyczyć będą nie ilości, 
ale wartości energii elektrycznej. Dzięki temu 
rozwiązaniu prosument nie będzie musiał doko-
nywać transakcji sprzedaży, prowadzić działal-
ności gospodarczej, płacić podatków. 

Planowana jest również kontynuacja kluczo-
wych programów dotacyjnych, takich jak „Mój 
prąd”. Wspominałem tutaj, że w 3 jego edycjach 
wydatkowaliśmy 1  miliard 800 milionów  zł. 
Oprócz tego jest program „Czyste powietrze”, 
gdzie możemy do tej pory uzyskać dofinansowa-
nie w wysokości 5 tysięcy zł, pod warunkiem że 
wymienimy źródło ogrzewania w naszym domu. 
No i oczywiście ulga termomodernizacyjna, o tym 
już, proszę państwa, wspominałem. Korzyść czy, 
można powiedzieć, dochód netto podatników 
w stosunku do tej ulgi, która została odliczona od 
podstawy opodatkowania, to za 2020 r. 1 miliard 
400 milionów zł. To dane oficjalne z Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 
nowy mechanizm rozliczeń zapewnia prosu-
mentom podstawowy cel, jakim jest obniżenie 
rachunków za energię elektryczną. Niższe kosz-
ty eksploatacji energii wobec stale rosnących 
cen energii są atrakcyjnym rozwiązaniem, któ-
re dodatkowo gwarantuje stabilność opłat. Jak 
wyliczyliśmy, w tym statystycznym, ale bardzo 
prawdopodobnym modelu czas zwrotu instala-
cji, średniej instalacji, nieprzewymiarowanej in-
stalacji to ok. 8 lat, stanowczo nie zgadzam się 
więc z głosami tych osób, które uprawiają takie 
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czarnowidztwo… Oczywiście każdy z eksper-
tów, w zależności od tego, jaki ma pogląd, może 
przedstawić swój punkt widzenia na ten temat, 
ale, proszę państwa, opieramy się na wylicze-
niach matematycznych, na przepływach energii, 
na tym, na czym nasi narodowi operatorzy prze-
syłu i dystrybucji energii się znają, bo po prostu 
prowadzą tę działalność od lat, zapewniając bez-
pieczeństwo energetyczne naszego kraju i wszyst-
kich odbiorców końcowych energii.

Dzięki temu także nie będzie impulsu do 
przewymiarowywania instalacji fotowoltaicz-
nych. Prosument świadomy funkcjonowania 
rynku energii uzyska możliwość wprowadzenia 
energii elektrycznej do sieci, gdy ceny są wyso-
kie, i poboru energii z sieci, kiedy ceny są niskie. 
Temu będzie sprzyjać też dofinansowanie do za-
kupu systemu zarządzania energią, domowego 
systemu. Odejście od systemu opustów umoż-
liwi prosumentom wygenerowanie oszczędno-
ści w kosztach inwestycyjnych instalacji OZE, 
wpłynie ponadto na zminimalizowanie zjawiska 
przewymiarowania. Ponadto korzystne dla pro-
sumenta są zasady bilansowania energii metodą 
wektorową dla danej godziny. Zostaną one wpro-
wadzone jako sumaryczne bilansowanie energii 
pobranej i wprowadzonej z wszystkich faz. Jest to 
postulat od dawna podnoszony przez prosumen-
tów. Zasady te będą dotyczyły zarówno nowych, 
jak i obecnych prosumentów.

Szanowni Państwo, zgodnie z obietnicą złożo-
ną w Sejmie Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
przeprowadziło konsultacje z jednostkami samo-
rządu terytorialnego w zakresie tzw. projektów 
parasolowych. Oczywiście zaprosiliśmy do tych 
konsultacji posłów wnioskodawców, ale także 
państwa senatorów. Jeden z senatorów, pan se-
nator Wojciech Piecha, zgłosił tę poprawkę… Chcę 
powiedzieć, że ona została wypracowana w kil-
ku konsultacjach. Mieliśmy dużą konferencję 
uzgodnieniową w dniu 15 listopada, przez inter-
net, gdzie ponad 41 jednostek samorządu teryto-
rialnego… Proszę państwa, jeżeli Wysoka Izba nie 
przyjmie tej poprawki dotyczącej ochrony projek-
tów parasolowych… Polega to na tym, że prosu-
menci, tzn. jeszcze nie w pełni prosumenci, czyli 
ci, którzy podpisali umowy z jednostkami samo-
rządu terytorialnego oraz innymi podmiotami, 
które finansują te projekty z regionalnych pro-
gramów operacyjnych, tj. z funduszy europej-
skich za lata 2014–2020, bo to jest kontynuacja 
tych projektów… Oni podpisywali te umowy na 

warunkach, które były w ustawie – i są do tej pory 
– czyli na warunkach opustu. Szanując prawa na-
byte polskich obywateli, chcemy dać gwarancję 
tym osobom, że będą one uczestniczyć w rynku 
prosumenckim na dotychczasowych warunkach.

Jest jeszcze jeden ważny element. Tutaj chroni-
my przede wszystkim gminy. Zaobserwowaliśmy 
takie zjawisko – ono było też zgłoszone na posie-
dzeniu sejmowej komisji energii przez jednostki 
samorządu terytorialnego – że mieszkańcy gmin 
zaczęli się wycofywać z tych projektów parasolo-
wych. Dlaczego? Nie po to, żeby zrezygnować z zo-
stania prosumentem, ale po to, żeby zostać nim 
w ścieżce prywatnej. Oni i tak zostaną prosumen-
tami, bo chcą, a my dzięki temu ratujemy projekty 
realizowane przez gminy. Gminy nie będą ponosić 
negatywnych skutków finansowych z tytułu wy-
cofania się beneficjentów z tych projektów. Jeżeli 
Wysoka Izba nie przyjmie tej poprawki – albo, 
nie daj Boże, odrzuci projekt poselski, czego do-
tyczy wniosek – to będziemy mieć duży problem, 
bo w Sejmie nie naprawimy tej sytuacji, nie bę-
dziemy mogli takiej poprawki wprowadzić przy 
głosowaniu nad poprawkami Senatu. Myślę, że 
państwo senatorowie mają tę wiedzę, tę świa-
domość. Proszę państwa, zgodnie z poprawką 
dotyczącą projektów parasolowych osoba, która 
zawrze umowę do 31 marca 2022 r., będzie mo-
gła zrealizować swoją instalację łącznie z gmi-
ną, w tym partnerstwie, i przyłączyć się aż do 
31 grudnia 2023 r. Dajemy duży horyzont czaso-
wy, uwzględniając warunki rynkowe, tj. przerwa-
ny łańcuch dostaw, bo w tej chwili obserwujemy 
trudności w zakresie dostaw instalacji.

Proszę państwa, chciałbym jeszcze na zakoń-
czenie powiedzieć tak: niech żyją prosumenci! 
Proszę państwa, w ostatnich 2 latach, w roku 2020 
szczególnie, mieliśmy spektakularny boom inwe-
stycyjny związany z rozwojem ruchu prosumenc-
kiego. To świadoma polityka rządu pana premiera 
Mateusza Morawieckiego doprowadziła do tego, że 
mamy taki rozwój odnawianych źródeł energii, ja-
kiego wcześniej nie notowaliśmy w Polsce. Proszę 
zapoznać się z opiniami na ten temat Komisji 
Europejskiej oraz niezależnych ekspertów z innych 
krajów członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce 
mamy opinie podzielone, bo to od razu jest ocenia-
ne przez pryzmat sympatii bądź poglądów poli-
tycznych. Drodzy Państwo, jeszcze raz: grudzień 
2015 r. – 4 tysiące prosumentów, grudzień 2019 r. 
– 150 tysięcy prosumentów, dzisiaj zbliżamy się 
do 800 tysięcy prosumentów. Nasuwa się takie 
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skojarzenie… Oczywiście nie chciałbym nikogo 
urazić, bo dzięki tej polityce powstał nowy sektor 
gospodarki, zarówno firmy wytwórcze, które pro-
dukują panele fotowoltaiczne na bazie modułów 
sprowadzanych z zagranicy, głównie z Chin, jak 
i cała branża, która produkuje osprzętowienie, in-
stalacje wsporcze, okablowanie, kwestie elektro-
niki, pomiarów, również branża zajmująca się 
falownikami, inwerterami, rozwija się także, może 
w mniejszym stopniu, ale już się rozwija, branża 
magazynów energii. W każdym razie ja mam takie 
nieodparte wrażenie, że całą panikę w tej chwi-
li, że dzieje się jakiś dramat, że chcemy zniszczyć 
prosumentów, a przecież gwarantujemy prawa na-
byte dla dotychczasowych prosumentów na 15 lat, 
a nowym nie stanie się krzywda, bo właśnie po 
to wprowadzamy nowe zasady, żeby nowi prosu-
menci mogli się instalować i w roku 2025, i w roku 
2030… Bo jeśli chodzi o propozycje, które są w usta-
wie senackiej, to istnieje wysokie ryzyko, graniczą-
ce z pewnością, że w przyszłym roku wyczerpią się 
moce przyłączeniowe i np. państwa dzieci, moje 
dzieci już nie będą mogły zostać prosumentami, po 
prostu nie będzie takich możliwości technicznych.

W związku z tym nasuwa się taka sugestia, być 
może błędna, że pewna część firm, firm instala-
cyjnych, chciałaby instalować dla samego instalo-
wania. Nasze telefony urywają się od połączeń od 
tych osób, które proponują montaż instalacji pa-
neli fotowoltaicznych. Kilka razy dziennie może-
my odebrać taki telefon. Proszę państwa, jest takie 
zjawisko: zamontujemy tylko 1 panel fotowoltaicz-
ny, a potem się dostawi, bo zły rząd chce wam coś 
odebrać. Nie dajmy się oszukać, nie dajmy sobie nic 
wmówić. Rząd podejmuje właściwe decyzje, odpo-
wiedzialne decyzje za cały krajowy system elektro-
energetyczny. To ma służyć także prosumentom, 
obecnym i przyszłym, a nie tylko doraźnym intere-
som pewnej grupy biznesu, skądinąd bardzo waż-
nej, którą ogromnie szanujemy, ona jest potrzebna, 
ale te instalacje nie są po to, żeby je instalować. One 
mają służyć produkcji energii na własne potrzeby 
prosumentów. W przeciwnym razie wypaczymy 
całe zjawisko prosumentyzmu. To nie tak zostało 
zapisane w roku 2015. Trzymajmy się litery prawa. 
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.

Panie Ministrze, niech pan pozostanie, bo te-
raz będą pytania do pana. Jeżeli…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 
i  Środowiska Ireneusz Zyska: Nie mam jak 
zapisać.)

Ja panu…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Ireneusz Zyska: Jakąś kartkę…)
My damy coś do pisania.
(Rozmowy na sali)
Poproszę kartkę i długopis dla pana ministra.
Już mamy. Dobrze.
(Głos z sali: Senator Rybicki…)
Tak, już.
(Głos z sali: Senator Czerwiński był pierwszy.)
(Głos z  sali: Panie Marszałku, Panie 

Ministrze…)
Widzę, widzę, ale nie pan, Panie Senatorze, 

najpierw zadaje pytania.
Proszę zmieścić się w 1 minucie.
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze!

Mam 2 pytania. Proszę o przybliżenie, w ja-
kiej technologii będą budowane te indywidualne 
magazyny w tym czwartym etapie. W jakiej tech-
nologii będą budowane indywidualne magazyny 
energii? Mówił tu pan o czwartym etapie pomo-
cy. Nie wiem, mechaniczne raczej nie, rozumiem, 
że elektryczne. Poproszę coś bliżej na ten temat.

I drugie pytanie, a właściwie uwaga, reflek-
sja. Cały ten sztafaż, tak to określę, wynika także 
z polityki klimatycznej Unii. Jak widać, ta polity-
ka wytrzymała nawet ograniczenia ekonomicz-
ne, ekonomia nie wykończyła pewnego rodzaju 
religii klimatycznej, ale nie wytrzymuje, o ile 
dobrze zrozumiałem, ograniczeń fizycznych, bo 
mówił pan o tym, że sieci elektroenergetyczne 
nie wytrzymają większego procentu prosumen-
tów. Prosiłbym też o przybliżenie tego, czy cho-
dzi o to, że te sieci nie wytrzymają zwiększonej 
mocy, którą… 

(Sygnał timera) 
…grupa prosumentów z danego terenu mo-

głaby wprowadzić do systemu energetycznego, 
czy też ograniczenie, to fizyczne, wynika z cze-
goś innego.
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WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Odpowiedź na pierwsze pytanie. Panie 
Senatorze, oczywiście to są w tej chwili plany 
związane z kształtowaniem programu „Mój prąd 
4.0”, ale chcielibyśmy dofinansowywać magazyny 
energii elektrycznej. Dzisiaj w przypadku domo-
wych magazynów energii elektrycznej, które są 
dostępne na rynku, najpopularniejszą technologią 
są magazyny litowo-jonowe, chociaż zdarzają się 
też inne, ale to jest najpopularniejsza technologia. 
Są także magazyny ciepła, czyli takie, nazwijmy 
to w cudzysłowie, bojlery, mogą być nawet dość 
duże, potem możemy wykorzystywać tę wodę 
użytkową nie tylko dla celów bieżących, higie-
nicznych, ale także dla celów grzewczych, przy 
odpowiednich systemach, które wykorzystują. 
Tak więc te 2 źródła, magazyny energii elektrycz-
nej, ale także magazyny ciepła.

Ponadto drugie pytanie, sieci elektroenerge-
tyczne. Tutaj, Panie Senatorze, Wysoka Izbo, inne 
zjawisko nam bardziej zagraża. Mianowicie sieć 
elektroenergetyczna została w ramach systemu, 
modelu opustów przyjęta jako wirtualny maga-
zyn energii. Na czym to polega? Energię produ-
kujemy głównie wtedy, kiedy są słoneczne dni, 
tj. w okresie letnim, i odbieramy ją w cyklu 12 
miesięcy w okresie zimowym, jesienno-zimo-
wym, kiedy najbardziej tej energii potrzebujemy. 
Ale, proszę państwa, nigdzie na świecie nie ma 
możliwości, aby energię elektryczną przechować 
dłużej niż kilka godzin, no, może kilka dni, ale to 
już muszą być naprawdę zaawansowane syste-
my magazynowania energii. Tej energii już nie 
ma. I dzisiaj, kiedy prosumenci mają na swoim 
rachunku do odebrania określony wolumen wy-
produkowanej energii, nie wartościowo, tak jak 
chcemy, w net-billingu, ale ilościowo, i mają do 
tego pełne prawo, to my musimy tę energię – my 
w rozumieniu my wszyscy, jako Krajowy System 
Elektroenergetyczny – dostarczyć. I  skąd ta 
energia się bierze, jeżeli nie ma wiatru, jeżeli jest 

ograniczone nasłonecznienie, bo jest okres zimo-
wy? Ona się bierze, proszę państwa, z „Turowa”, 
z „Bełchatowa”, z „Kozienic”, z „Opola”, właśnie 
z tych bloków głównie węglowych, chociaż nie tyl-
ko, ale głównie z tych źródeł węglowych. I może 
być taka sytuacja… Bo kiedy tych prosumentów 
było 150, 300 tysięcy, nawet pół miliona… Ale 
kiedy będzie ich milion i więcej i pozostaniemy 
w tym modelu, to może nam tej energii zabrak-
nąć. To jest kwestia mocy, zabezpieczenia stałych 
mocy, które są odpowiednikiem ilości energii wy-
twarzanej w źródłach odnawialnych.

Zwróćcie państwo uwagę, o tym mówił na 
ostatnim posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej 
do spraw Klimatu pan prezes Tomasz Sikorski 
z Polskich Sieci Elektroenergetycznych, przedsta-
wiając tutaj prezentację, bardzo profesjonalną, że 
Polska ma ogromną szansę, i właściwie dążymy 
do tego, aby zbudować podwójny system elektro-
energetyczny. Czyli w podstawie moce stabilne, 
podobnie jak to trochę jest w Niemczech, ale chcie-
libyśmy uniknąć błędów Energiewende, polityki 
niemieckiej, też ucząc się na tych ich doświad-
czeniach… Czyli system stabilnej energii wytwa-
rzanej w podstawie, z różnych źródeł, natomiast 
drugi system oparty na odnawialnych źródłach 
energii, który też jest nam potrzebny w miksie 
energetycznym. Dlaczego? Bo dzięki temu obni-
żamy emisyjność całej gospodarki i zwiększamy 
konkurencyjność gospodarki i poszczególnych 
przedsiębiorstw.

Mamy bardzo dużo zapytań generalnie ze 
strony inwestorów zagranicznych, często global-
nych marek – chcieliby zainwestować w Polsce, 
ale pod warunkiem, że będą mieli zapewnio-
ną dostawę energii odnawialnej. To jest bardzo 
ważne. Dlatego nie możemy poprzestać… Tutaj 
mówię też do tych, którzy w dyskusji publicznej 
zabierają głos i mówią: właściwie to za bardzo po-
stawiliśmy teraz na OZE. Nie, proszę państwa. 
Ta polityka rządu jest polityką zrównoważonego 
rozwoju w obszarze energetycznym. Musimy za-
pewnić stabilny, dobry miks, który będzie w ener-
getyce zapewniał bezpieczeństwo energetyczne, 
ale także poprawiał konkurencyjność gospodarki, 
obniżając emisyjność, o czym przed chwilą mó-
wiłem. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.



Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (cd.)

100

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 24 listopada 2021 r.

Pan senator Kwiatkowski zadaje pytania. 
Włączam timer.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Ministrze, ja bym prosił o odpowiedź 
ustną tak precyzyjną, jak najbardziej jest to moż-
liwe, a pisemną – bardziej precyzyjną. Bo kiedy 
my dopytujemy o te inwestycje w energetykę, któ-
re miały miejsce w latach 2016–2020, a pan mówi 
o inwestycjach na poziomie 38 miliardów, to na 
czym polega nasz problem? Na tym, że wśród tych 
inwestycji w energetykę były takie inwestycje jak 
inwestycja w elektrownię C w Ostrołęce, czyli wy-
danie 1,5 miliarda zł na coś, co teraz burzycie, 
i kolejne miliony złotych wydacie na wyburzenie 
tego. 

Moje pytanie więc brzmi: ile z tych pieniędzy 
– precyzyjnie – było właśnie po to, żeby sieci były 
dostosowane do odbierania energii od prosumen-
tów? Tu proszę o bardzo precyzyjne wyliczenia. 
Pamiętamy też, jak ogromne pieniądze napływają 
do Polski ze sprzedaży uprawnień do emisji. I stąd 
moje pytanie, prośba o precyzyjne wskazanie, ile 
z tych pieniędzy służyło temu, żeby nie zawieść 
nadziei prosumentów, którzy podejmowali swoje 
decyzje w oparciu o te programy, które ogłasza-
liście, i te zasady, które były dla nich dostępne.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. 
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Panie Senatorze…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jakby się 

pan zmieścił w ciągu…)
Oczywiście dane, o które pan prosi, są bardzo 

precyzyjne, więc nie jestem w stanie w tej chwili 
ich podać. Ale chcę zapewnić, że to były bardzo 
duże środki. To były m.in. środki na przyłączenie 
tych, jak sądzę – bo mamy dane oficjalne z końca 

września – już blisko 800 tysięcy prosumentów, to 
były środki przeznaczone właśnie na to, ale także 
na modernizację sieci i przesyłowej, i dystrybu-
cyjnej, i na budowę nowych linii, które także temu 
służą. Trudno tak do końca to rozgraniczyć, bo 
przecież na poziomie przesyłu energii czy budowy 
dużych tzw. GPZ i rozbudowy takich instalacji… 
No, trudno powiedzieć, jak obliczyć i jaki jest tu 
procentowy udział, tzn. w jakiej części służą one 
prosumentom, a w jakiej części służą przemysło-
wi czy innym odbiorcom energii. Możemy pew-
ną symulację zastosować, ale… Spróbuję zwrócić 
się z tym pytaniem do operatorów, aby spróbo-
wali rozdzielić te koszty tak, żeby uwzględnić 
samych tylko prosumentów. Tak że myślę, Panie 
Senatorze, że możemy odpowiedzieć czy spróbo-
wać odpowiedzieć na piśmie na to pytanie.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze… Tak? Skończył 
pan?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Ireneusz Zyska: Dziękuję.)

Dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz proszę pana senatora Piechę o zadanie 

pytania.

Senator 
woJciech Piecha 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Chciałbym jeszcze wrócić do kwestii tych ma-

gazynów energii, bo to jest ważne. W tej chwili 
prosument nie ma możliwości zmagazynowania 
nadwyżki energii, musi ją oddać do sieci albo za-
blokujecie mu dopływ tej energii do sieci. Ja oglą-
dałem taki magazyn energii w jednej z firm – nie 
podam nazwy – i tam pytają o koszt. Tam maga-
zyn energii 2-megawatowy… Koszt takiego maga-
zynu to 12 tysięcy, ale euro. Czyli to dosyć potężny 
koszt, ażeby można było zmagazynować tę nad-
wyżkę energii elektrycznej. Czy my produkuje-
my takie magazyny? Czy są u nas wytwórcy tych 
magazynów energii, czy na razie sprowadzamy 
je z zagranicy?

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Proszę uprzejmie.
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Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze! Według danych rynkowych magazyn 
o mocy… To znaczy tu 1 kWh to średnio 3,5 tysią-
ca zł. Gospodarstwu domowemu wyposażonemu 
w instalację o mocy ok. 5 kWp wystarczy maga-
zyn na mniej więcej 3–4 kWh. Całkowity koszt ta-
kiego magazynu, w zależności od producenta, to 
12–14 tysięcy zł. Myślę, że kwestia dobrze zbudo-
wanego programu… Ale zwróćcie państwo uwa-
gę także na to, że ten rynek magazynów energii 
w Polsce jest naprawdę na bardzo początkowym 
etapie, a każda technologia z czasem tanieje, jest 
powszechniej dostępna, więc myślę, że po tym 
pierwszym sezonie programu „Mój prąd 4.0”, który 
być może zupełnie zmieni rynek energii w Polsce 
w taki sposób, że pojawią się nowe usługi i nowe 
urządzenia, takie jak magazyny energii… Myślę, że 
również cena magazynów będzie znacznie niższa, 
a przez to większa będzie ich dostępność.

Ja chcę też powiedzieć, że mam w miarę dobry 
kontakt z różnymi branżami związanymi z od-
nawialnymi źródłami energii. W Polsce, m.in. 
w Instytucie Maszyn Przepływowych, w KEZO 
– Konwersja Energii i  Źródła Odnawialne – 
w Jabłonnie, to jest instytut Polskiej Akademii 
Nauk, są prowadzone badania nad innymi ma-
gazynami energii, takimi, które nie wykorzystują 
tych pierwiastków, które na świecie są wydoby-
wane niestety przy użyciu taniej siły roboczej, 
tak to delikatnie nazwijmy. Tak więc również 
w Polsce są prowadzone prace innowacyjne nad 
innymi technologiami. Nie chcę powiedzieć, że 
to już jest ten moment, gdy możliwa jest komer-
cjalizacja, ale mamy jako Polska szansę zaistnieć 
z nowym przemysłem, z nową specjalnością, inte-
ligentną specjalnością w tym obszarze. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję.
Pan senator Chróścikowski. Proszę uprzejmie.

Senator 
Jerzy chróŚcikowski 

Dziękuję, Panie Marszałku.

Ja mam 2 pytania.
Pierwsze pytanie. Panie Ministrze, pan se-

nator Gawłowski wspomniał o tzw. opłatach wę-
glowych, o tym, że one są wpłacane do budżetu 
państwa. Czy te środki są środkami znaczony-
mi? Czy te środki są wykorzystywane na konkret-
ne cele? Jeśli tak, to proszę nam to przekazać, bo 
z wypowiedzi pana senatora Gawłowskiego wy-
nikało, że idą do budżetu i budżet jest zasilany. Ja 
słyszałem, że jest zasilany, ale są to środki celowe. 
Jeśli tak, to proszę to potwierdzić.

Drugie pytanie dotyczy tego, czy będzie dota-
cja do magazynów energii w już zainstalowanych 
instalacjach, czy tylko do tych, które będą miały 
być instalowane łącznie?

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Skoro jesteśmy przy magazynach, to powiem, 
że oczywiście zależy nam na zmianie zachowań 
prosumencko-konsumenckich w zakresie wy-
twarzania energii i korzystania z niej. Chcemy 
program „Mój prąd 4.0” sprofilować tak, aby do-
tychczasowi prosumenci również mogli z niego 
korzystać, ale tylko w zakresie tego komponen-
tu szerszego, poza fotowoltaiką. Ponieważ oni 
już dostali pieniądze ze środków publicznych na 
budowę instalacji fotowoltaicznej, nie możemy 
tego dublować, ale chociażby dofinansowanie do 
magazynów jak najbardziej mogą dostać. Tylko 
że moim zdaniem to powinno być skorelowane 
z decyzją prosumenta o przejściu na nowy model 
rozliczeń, model net-billingu. Bo, proszę państwa, 
dzisiaj obecny prosument nie ma żadnej motywa-
cji do tego, aby magazynować energię. On ją nie-
malże „za darmo” – to jest oczywiście umowne… 
On po prostu nie czuje tego. On z góry zakłada, 
że ma pewną moc w instalacji fotowoltaicznej, 
z której produkcja mu wystarcza na tyle a tyle, 
na takie a takie potrzeby, a przy rozliczeniu płaci 
te 20% z tytułu magazynowania. Ale po co mam 
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kupować magazyn energii, nawet z dofinanso-
waniem zewnętrznym, skoro mam prawie że za 
darmo sieć, która jest magazynem wirtualnym? 
Tyle że system już wyczerpał swoje możliwości, 
nie możemy w tym kierunku dalej rozwijać sys-
temu prosumenckiego.

Jeśli chodzi o system uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla, to nie są to środki znaczone, one 
wpływają do budżetu państwa, ale w dużej mie-
rze, praktycznie w większości, są przekazywane 
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, są przeznaczane na rozwój 
odnawialnych źródeł energii, na programy sty-
mulujące, dofinansowujące, takie chociażby jak 
„Mój prąd” czy „Agroenergia” albo „Czyste powie-
trze” czy też na programy ekologiczne, które re-
alizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 
choć nie tylko NFOŚ jest beneficjentem tych środ-
ków. One głównie są przeznaczane właśnie na 
OZE i na cele klimatyczno-energetyczno-ekolo-
giczne, przy czym gdy wpływają do budżetu pań-
stwa, nie są znaczone. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński. Proszę uprzejmie.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze!

Mam jeszcze 2 pytania. Jedno z nich dotyczy 
pana oceny pracy 2 komisji, właściwie 3 komisji. 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisja Środowiska wprowadzają popraw-
ki legislacyjne oraz poprawkę, o której pan mó-
wił, a która jest postulowana przez samorządy, 
poprawkę dotyczącą tzw. systemu parasolowego. 
A z kolei komisja klimatu wyrzuca to w kosmos 
– mówiąc inaczej, wnosi o odrzucenie tej ustawy, 
która przyszła do nas z Sejmu – i proponuje wła-
sny projekt. Nie wiemy, jakie będą skutki tego, ale 
pan już po części opowiadał o tym. Kto jest, mó-
wiąc krótko, bardziej odpowiedzialny? Chociaż 
nie wiem, czy można to ocenić w ten sposób.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Ireneusz Zyska: Panie Marszałku! 
Wysoka Izbo! Tu jest…)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Przepraszam, Panie Ministrze.
Panie Senatorze, pan minister nie jest od oce-

niania pracy jakiejkolwiek komisji senackiej.
(Senator Jerzy Czerwiński: Ale może przedsta-

wić skutki prac obydwu komisji.)
Ależ oczywiście. Ale pan pyta o ocenę, więc 

prosiłbym…
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie, ja pytam 

o skutki właśnie.)
…nie zadawać tego typu pytań, bo to raczej my 

oceniamy pana ministra, a nie on nas.
(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze. Pytam 

o skutki.)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Senator 
Jerzy czerwiński 

I jeszcze drugie pytanie, dotyczące magazy-
nów energii. Myśmy niedawno zajmowali się tu 
kwestią wiatraków na morzu i wtedy mówiło się 
o połączeniu tej energii, która będzie produkowa-
na, z elektrolizerniami, tzn. z produkcją wodoru. 
Panie Ministrze, czy można sobie wyobrazić taką 
sytuację, oczywiście w przyszłości? Bo akumula-
tory na bazie litu raczej nie będą tanieć. Może po 
prostu w dzień bardziej będzie się opłacać pro-
dukcja wodoru do napędu naszego samochodu, 
który będziemy tankować u siebie, bez pomocy 
stacji wodorowych w kraju.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Dziękuję.
To może zacznę od tego drugiego pytania, 

chciałbym to jeszcze uzupełnić. Co prawda pan 
senator Piecha i pan senator Czerwiński pytali 
o magazyny energii, domowe magazyny energii, 
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i o program „Mój prąd 4.0”, no ale to jest rynek 
rozproszony. W małej skali te małe magazyny 
będą użytkowane na potrzeby zwiększenia ela-
styczności, ale de facto chodzi o zabezpieczenie 
potrzeb gospodarstwa domowego. Nie mamy 
pewności, jak zareaguje rynek i ile czasu będzie 
to trwało. Zwróćcie państwo uwagę, że model 
opustów, system opustów, został wprowadzony 
do ustawy w 2016 r., a boom inwestycyjny w foto-
woltaice prosumenckiej to rok 2020. Wiele spraw 
się na to złożyło, ale potrzebowaliśmy trochę cza-
su. Na początku model opustów też był krytyko-
wany. Były głosy, dlaczego ktoś ma płacić 20% czy 
30%, właściwie nie wiadomo za co. A to przecho-
wywanie energii kosztuje dużo więcej.

Ale pracujemy również wspólnie z panem prof. 
Maciejem Chorowskim, prezesem Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, pod egidą pani Anny Moskwy, mini-
ster klimatu i  środowiska, i  jej zespołu eks-
pertów, nad wypracowaniem modelu budowy 
systemowych magazynów na końcówkach sieci. 
Będą to duże magazyny energii współpracujące 
z transformatorami. Ale te magazyny, które będą 
operować jak gdyby na niskim napięciu, insta-
lowane lokalnie, mają zabezpieczać te systemo-
we magazyny energii. To jest konieczne do tego, 
aby w ogóle myśleć o nowym rynku energii, no-
wym systemie funkcjonowania krajowych sieci 
elektroenergetycznych.

Odpowiadając na pytanie o to połączenie, czy-
li wytwarzanie w źródle odnawialnym… W tym 
przypadku chodziło o offshore wind, czyli o mor-
ską energetykę wiatrową. W mikroskali może to 
być prosumencka instalacja fotowoltaiczna plus 
mały elektrolizer, takie rozwiązania są testowa-
ne chociażby w Japonii czy w innych najbardziej 
zaawansowanych technologicznie krajach świa-
ta. Istnieje też pewna symulacja, że ten rynek się 
rozwinie, ale dzisiaj są to bardzo drogie urzą-
dzenia, jeszcze niewdrożone na masową skalę. 
Ta technologia już jest znana, ale potrzeba chyba 
trochę czasu, żeby po prostu mogła zostać wdro-
żona komercyjnie, do sprzedaży. Ale ten trend jest 
widoczny. Myślę, że w przyszłości będziemy ko-
rzystać z wodoru nie tylko na potrzeby przemy-
słu czy transportu, ale także w gospodarstwach 
domowych. To jest kwestia czasu.

Odpowiadam na pierwsze pytanie pana sena-
tora, pytanie o ocenę… Panie Marszałku, ja czuł-
bym się niestosownie, oceniając pracę komisji. Ale 
chciałbym może powiedzieć tak: naprawdę bardzo 

serdecznie dziękuję państwu przewodniczą-
cym i członkom Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska, bo 
te komisje pracowały w sposób odpowiedzialny 
i słuchały tego, co ma do powiedzenia strona po-
selska, która ten projekt wniosła, co ma do powie-
dzenia strona rządowa, co mają do powiedzenia 
samorządowcy, co mają do powiedzenia eksperci. 
I te komisje, jako połączone komisje, zdecydowa-
ną większością głosów – 15 głosów za – przyjęły 
poselski projekt ustawy do dalszego procedowa-
nia. Z kolei, pomimo że Komisja Nadzwyczajna 
do spraw Klimatu poświęciła na dyskusję dużo 
czasu, to mam nieodparte wrażenie, że ta dys-
kusja była właściwie niepotrzebna, bo była z góry 
założona teza, przed przyjściem na salę – chciało-
by się powiedzieć: sądową, i: wyrok był napisany 
wcześniej. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję.
Aha, pan senator Pająk jeszcze – tak?
Proszę uprzejmie.

Senator 
andrzeJ PaJąk 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam następujące pytanie 

do pana ministra. Jest duży problem z wypłata-
mi dla tych, którzy już zainstalowali instalacje, 
a nie otrzymują pieniędzy. Mianowicie chodzi mi 
o to, że w pierwszej i drugiej edycji było bodaj po 
5 tysięcy dopłaty, w drugiej czy w trzeciej były to 
3 tysiące, ale firmy, które ogłaszały się, że będą 
to wykonywać, rozdawały ulotki z informacją, że 
dalej jest 5 tysięcy. I u mnie w biurze jest sporo in-
terwencji, pytań, dlaczego jest to niewypłacane, 
dlaczego to jest zmienione. Tam, gdzie to już zo-
stało zrobione i instalacja została odebrana, pra-
cuje, wielu tych prosumentów czeka na wypłatę 
5 tysięcy zł. I o ten problem chciałem zapytać.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę.
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Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Taka sy-
tuacja jest, ale proszę zauważyć, że tu jest odpo-
wiedzialność oferentów, którzy oferują usługi 
i mówią w ulotce, że beneficjentowi będzie przy-
sługiwać dotacja. Być może wydrukowali te ulotki 
wcześniej, kiedy jeszcze środki, dopłaty były na 
poziomie 5 tysięcy zł. Ale chcę powiedzieć, że te 
głosy bardzo wnikliwie analizowaliśmy i budżet 
programu „Mój prąd 2.0”, czyli nie tegoroczny, 
ale poprzedni, choć realizowany jeszcze w tym 
roku, został zwiększony o, jeśli dobrze pamiętam, 
117 milionów zł po to, aby uwzględnić te wnio-
ski, które wpłynęły w terminie, ale w roku 2020 
nie starczyło na nie pieniędzy. I bardzo dużo pro-
jektów uzyskało dofinansowanie, te 5 tysięcy zł, 
z tej łącznej puli dodatkowej wynoszącej 117 mi-
lionów zł, w jednostkowej kwocie, jak mówię, 
5 tysięcy zł. Program „Mój prąd 3.0” w tym roku 
zakładał dofinansowanie na poziomie 3 tysięcy zł, 
a to z tego względu, po pierwsze, że akurat w mo-
mencie, kiedy ten program ruszał, staniały usłu-
gi, staniały też same instalacje, ponadto jest takie 
zjawisko na rynku – obserwujemy to nie pierw-
szy raz i nie tylko w Polsce – że jeśli model jest do-
tacyjny, dostępne są pieniądze publiczne, to ceny 
usług rosną. Dlatego świadomie zdecydowaliśmy 
się obniżyć tę dotację do poziomu 3 tysięcy zł, ma-
jąc też na uwadze to, że pracujemy już nad nowym 
modelem rozliczeń i w momencie kiedy w przy-
szłym roku wejdzie – w cudzysłowie – nowy 
prosument, to będzie to skorelowane z wejściem 
w życie programu „Mój prąd 4.0”. Ja w tej chwili 
nie jestem upoważniony do podawania szczegó-
łów, ale być może program „Mój prąd 4.0” będzie 
uwzględniał instalacje… No, właściwie – proszę 
mi wybaczyć – nie mogę mówić w tej chwili o jego 
szczegółach, ale zapewniam, że będzie on bardzo 
rozważnie napisany, tak aby odpowiadał też na 
takie głosy, o jakich mówił pan senator, bo one 
wszystkie są dla nas bardzo ważne.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Pająk.

Senator 
andrzeJ PaJąk 

Ja tylko chciałbym jeszcze dopytać. Bo, z dru-
giej strony, zastanawia mnie właśnie to, że prze-
cież tu jest prosty rachunek: jeżeli mamy na 
dotacje 1 milion zł i dajemy na daną instalację po 
5 tysięcy, to doskonale wiemy, ile może być tych 
instalacji. Prawda? No to dlaczego wykonanych 
jest dużo więcej? A później okazuje się, że tych 
pieniędzy nie ma, że jest mniej… No, coś tutaj nie 
gra, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Nie, no, przepraszam najmocniej…
Panie Marszałku, mogę?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

bardzo, proszę.)
Panie Senatorze, no jak nie gra? Przecież 

mamy wolny rynek. I jest tu odpowiedzialność 
każdego obywatela i firmy, która oferuje usłu-
gę instalacji. A  ja mogę ją sfinansować także 
z własnych pieniędzy, bo mogę nie chcieć dopła-
ty z budżetu państwa, z jakiegoś programu. No, 
po prostu uważam, że jej nie potrzebuję – tak? 
A więc to niekoniecznie musi być skorelowa-
ne tak, że skoro zainstalowałem PV na dachu, 
to muszę mieć dopłatę z jakiegoś programu do-
tacyjnego – chociaż chcielibyśmy, żeby wszyscy 
mogli otrzymać dotację, po to te programy były 
uruchamiane.

Senator 
andrzeJ PaJąk 

Ja rozumiem, że jest wolny rynek, że są dota-
cje i można to robić bez dotacji, ale tu, gdzie były 
dotacje, wiadomo, jaka liczba instalacji może być 
robiona z dotacjami. Ale one są później niewypła-
cane przez prawie pół roku czy nawet dłużej – tak 
mi o tym piszą. I skoro był na to wyasygnowany 
1 milion zł czy 1 miliard zł, to z góry wiadomo 
było, na ile instalacji są środki i za ile możemy 
wypłacić szybko, sprawnie to, co jest do wypła-
cenia. A jeżeli ktoś zrobił to na wolnym rynku, to 
proszę bardzo, jego sprawa. I ja tu się przecież nie 
spieram z panem ministrem…
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Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Szanowny Panie Senatorze, ale to nie dzia-
ła w ten sposób, że narodowy fundusz ochrony 
środowiska ma jakąś gorącą linię albo jakiś sys-
tem internetowy, elektroniczny połączony z tymi 
wszystkimi operatorami sieci dystrybucji, którzy 
wydają warunki przyłączenia poszczególnych in-
stalacji. Przecież to są 2 zupełnie niezależne świa-
ty. Tu musielibyśmy stworzyć jakąś niewidzialną 
rękę państwa, mechanizm, który wszystko by 
nadzorował i korelował, i w przypadku tego sto 
pierwszego, który nie dostanie dotacji, bo gdzieś 
w Polsce była zainstalowana setna…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

My nie jesteśmy w stanie tego w ten sposób 
nadzorować. Nie wiem, czy gdziekolwiek na 
świecie…

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Panie Senatorze, niech pan sformułuje pyta-
nie, na które pan minister będzie mógł odpowie-
dzieć na piśmie. Tak? I pan minister odpowie na 
piśmie.

A ja poproszę teraz…
(Senator Andrzej Pająk: Złożyłem inter - 

pelację…)
…senatora Chróścikowskiego.
Niech pan sformułuje konkretne pytanie, na 

które pan minister może odpowiedzieć na piśmie. 
Ile takich dotacji było, ile podmiotów otrzymało… 
No, ja nie wiem, ja tego pytania tak ad hoc nie je-
stem w stanie sformułować.

Pan senator Chróścikowski. Proszę bardzo

Senator 
Jerzy chróŚcikowski 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Czy są urządzenia do fotowoltaiki na wypa-

dek odłączenia prądu, braku zasilania? Bo jak-
bym chciał korzystać, to… No, bez zasilania nie 
ma prądu i nie korzystam w ogóle.

Drugie: jeśli tak… Pan mówi o tym, że w no-
wym programie będzie możliwość dofinansowa-
nia, odłączania od… i decydowania, kiedy będę 

mógł korzystać, sprzedając energię, przy nieko-
rzystnych albo korzystnych… Czy w takim przy-
padku będzie możliwe korzystanie z energii, czy 
też nie będzie można w ogóle korzystać z energii, 
gdy nie będzie się chciało jej sprzedawać? Jeśli 
tak, to czy są takie urządzenia… Bo ja do dzisiaj 
nie znajduję ekspertów, którzy by pokazywali, że 
mogę korzystać z energii, nie łącząc się z wami. 
I jeśli nie mam zasilania, nie mam fotowoltaiki, 
to nie mam dla siebie prądu.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Proszę bardzo.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie, 
ale… Rozumiem, że pan senator pyta m.in. o ten 
mechanizm zabezpieczający prosumentów. To 
będzie raczej od lipca 2024 r., kiedy wejdą taryfy 
dynamiczne, taryfy rynkowe, godzinowe, i mogą 
się wtedy pojawić też ceny ujemne. I tam za zgodą 
prosumenta, tzn. jeżeli będzie takie upoważnie-
nie dla operatora, ten operator będzie mógł wy-
łączyć jego instalację po to, aby nie ponosił on… 
Np. przez 2 czy 3 godziny jego nadwyżka zgroma-
dzona na koncie zostałaby skonsumowana przez 
te ujemne ceny. No i chcemy właśnie mechanizm 
ochrony…

(Senator Jerzy Chróścikowski: No ale czy ta 
fotowoltaika będzie pracować dla niego, jak ją 
wyłączy?)

Jeżeli wyłączy się instalację fotowoltaiczną, 
to ona nie będzie pracować, bo będzie wyłączo-
na. Ale zostanie ochronione jego konto, co będzie 
związane z tym, że po prostu nie będzie miał ne-
gatywnych konsekwencji z tytułu ujemnych cen 
energii.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Ale wtedy będę 
musiał konsumować waszą energię, sprzedawaną 
z sieci, a nie będę mógł korzystać z mojej fotowol-
taiki. I stąd pytanie…)

Panie Senatorze, oczywiście… Przepraszam, 
przepraszam. Prosument jako wolny obywatel, 
wolny człowiek, ma prawo do decyzji. Może nie 
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wyłączać tej instalacji, ta instalacja może pra-
cować, on może wprowadzać tę energię do sie-
ci, ale wtedy, kiedy na rynku będą ceny ujemne 
– tu proszę zobaczyć, jak wygląda rynek energii 
w Niemczech, tam zdarzają się ceny ujemne – to 
wtedy prosument świadomie będzie ponosił ne-
gatywne skutki tego.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Ja spróbuję zadać pytanie podobne. 
Panie Ministrze, czy prosument może przy 

czynnej instalacji nie odprowadzać energii elek-
trycznej i zużywać energię tylko na swoje potrze-
by? To o to chodziło?

Senator 
Jerzy chróŚcikowski 

Panie Marszałku, mówię też o przyszłościo-
wym projekcie, który proponował pan minister. 
Będzie dofinansowanie, możliwość zrezygnowa-
nia… To będzie częściowo płatne przez prosumen-
ta. Ale pytam…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Ireneusz Zyska: Panie Senatorze, 
Panie Senatorze…)

Moje pierwsze pytanie jest takie. Czy są urzą-
dzenia do tego, żeby prosument, który instaluje 
dla siebie, nazwijmy to, elektrownię, mógł korzy-
stać z prądu, którym nie zasila… Chodzi o to, żeby 
elektrownia dawała mu jego prąd.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Ireneusz Zyska: Właśnie o to…)

Czy są takie urządzenia? Czy możemy zapro-
ponować prosumentom, żeby zasilali się sami?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pan mi-
nister zrozumiał…)

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Bardzo dziękuję. Zrozumiałem, o co panu 
chodzi.

Jak najbardziej. To rozwiązanie wynika z usta-
wy, którą grupa posłów przedłożyła, którą Sejm 

przegłosował i nad którą Wysoka Izba teraz pra-
cuje. Otóż chodzi o autokonsumpcję. Chodzi o to, 
aby prosument mógł w większym stopniu konsu-
mować energię wytworzoną na własne potrzeby. 
Będzie mógł bezpośrednio korzystać ze swojej in-
stalacji fotowoltaicznej. Obecnie jest to niemożli-
wie, a w przyszłości na podstawie przepisów tej 
ustawy jak najbardziej będzie.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Panie Ministrze, 
czyli…)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Panie Senatorze, dobrze. Ja pana dopuszczę 
do pytań, ale niech pan się zgłasza. W tej chwili 
trwa taka wolna dyskusja między panem a pa-
nem ministrem.

Pan senator Kwiatkowski, proszę bardzo.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Ministrze, ja oczywiście uważnie słu-
chałem argumentów, które pan przedstawiał. 
O jedną rzecz chciałbym dopytać. Czy tego chce-
my, czy nie, z punktu widzenia prosumenta, np. 
przyszłego prosumenta, te warunki będą gor-
sze w najprostszym tego słowa znaczeniu. Okres 
spłaty instalacji, czyli zwrotu inwestycji, będzie 
dłuższy.

Teraz mam pytanie. Czy państwo analizowa-
liście… Oczywiście zgodnie z pakietem energe-
tyczno-klimatycznym my przyjęliśmy określone 
zobowiązania dotyczące energetyki odnawialnej. 
No, czy tego chcemy, czy nie, prawda jest taka, że 
zablokowaliście energetykę wiatrową na lądzie 
swoimi zmianami przepisów prawa po roku 2015, 
z roku 2016. Inwestycje w energetykę wiatrowo-
-morską są dłuższe z oczywistych względów. 
I teraz pytanie. Czy państwo macie analizy, jak 
te zmiany przełożą się na udział OZE w całości 
pakietu energetycznego w kontekście realizacji 
określonych wskaźników?

(Sygnał timera)
Czy wy przeprowadzaliście takie symulacje? 

Co spowoduje ta ustawa w zakresie rozwoju ener-
getyki fotowoltaicznej i określonych wskaźników 
realizacji, które ten rząd już przyjął, wziął na sie-
bie w pakiecie klimatycznym?
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WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

Bardzo dziękuję za to pytanie. Odpowiadając 
na to pytanie, mogę Wysoką Izbę poinformować, 
że w roku 2025, nie według prognoz, symulacji, 
ale na podstawie projektów zakontraktowanych 
w ramach aukcji OZE, które odbyły się w roku 
2018 – to były takie początkowe aukcje – w roku 
2019, 2020 i 2021… My w tej chwili mamy za-
kontraktowanych ponad 5  GW w  fotowolta-
ice i 4,5 GW w energetyce wiatrowej na lądzie. 
W roku 2025 będziemy dysponować mocą… Są też 
inne, mniejsze technologie, związane z biomasą, 
z małymi elektrowniami wodnymi, z biogazem, 
z biometanem. W sumie mamy szansę na to, by 
w roku 2025 dysponować 35 tysiącami MW z od-
nawialnych źródeł energii. To będzie za 4 lata. 
Obecnie – o tym mówił pan senator Wojciech 
Piecha w sprawozdaniu komisji – mamy 15 ty-
sięcy 200 MW. Tak więc podwoimy to jeszcze 
z kawałkiem. Na pewno będzie 30 tysięcy we 
wszystkich technologiach OZE, bo to wynika z za-
kontraktowanych projektów. Ci, którzy ich nie 
zrealizują, poniosą konsekwencje finansowe, bo 
na tym polega mechanizm aukcji i kontraktu róż-
nicowego. Do tego dojdzie jeszcze rozpoczynająca 
się w projektach energetyka wiatrowa morska.

Proszę państwa, ja nie chciałbym być zbyt-
nim optymistą, ale według „Polityki energe-
tycznej Polski 2040”, dokumentu przyjętego 
przez Radę Ministrów w lutym br., zaplanowa-
liśmy udział OZE w roku 2030 średnio globalnie 
w podstawowych działach gospodarki zużycie 
energii elektrycznej brutto z OZE na poziomie 
23%; przy czym w  elektroenergetyce – 32%, 
w ciepłownictwie – 28% i w transporcie – 14%. 
Z danych, którymi dysponujemy, wynika, że – 
ostrożnie powiem – możemy spełnić wyma-
gania, które stawia przed nami pakiet „Fit for 
55”. Ale oczywiście to wymaga jeszcze dużo pra-
cy, wymaga także konsensusu i merytorycznej 

dyskusji, nie populistycznej, bo patrzymy i już 
mamy pewne dane wynikające z tego, jak będzie 
wyglądał Krajowy System Elektroenergetyczny 
za 4 lata, w 2025 r., i co musimy zrobić, żeby 
przeciwdziałać obniżeniu mocy wytwórczych 
w podstawie, które nastąpi, bo bloki węglowe 
będą się też wyczerpywać, tzw. dwusetki, więc 
będziemy musieli je stopniowo wyłączyć. Stąd 
wejdzie w większym stopniu energetyka opar-
ta na innych źródłach, w tym gaz jako paliwo 
przejściowe. No i bardzo ważna jest energetyka 
jądrowa, która w latach trzydziestych musi się 
pojawić w naszym systemie elektroenergetycz-
nym. Zmierzamy w sposób zrównoważony do 
budowania polskiego miksu energetycznego.

Odpowiadając na pytanie pana senatora 
w kontekście tej ustawy, powiem, że ona jest de-
dykowana pewnej grupie aktywnych uczestni-
ków rynku, jakimi są prosumenci. Oni są o tyle 
ważni, że jakbyśmy potraktowali ich suma-
rycznie, to oni są taką rozproszoną elektrow-
nią, która też oddziałuje na Krajowy System 
Elektroenergetyczny. I błędem jest, proszę pań-
stwa, mówienie, że to tylko 1% krajowej produk-
cji energii elektrycznej, dlatego że oddziaływanie 
systemowe na przepływy i w zakresie głów-
nie niskiego i średniego napięcia są tak istot-
ne, że wpływają na bezpieczeństwo Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego. Jeszcze raz, 
proszę państwa, chcę powiedzieć, chociaż nie 
wiem, czy… Proszę państwa, ta ustawa jest dla 
dobra prosumentów i  dla dobra wszystkich 
uczestników rynku. Ona nie jest wymierzona 
w prosumentów, żeby komuś zaszkodzić, tylko 
jest po to przygotowana, aby prosumenci mogli 
się rozwijać w długim horyzoncie czasowym, że-
byśmy nie zablokowali mocy przyłączeniowych 
w ciągu najbliższych kilku, najdalej kilkunastu 
miesięcy. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Moment. Ja jeszcze mam pytanie do pana.
Czy to jest tak… Jasne, że rząd proponuje po-

gorszenie warunków dla prosumentów, bo obni-
ża parametry itd. Czy w związku z tym to nie jest 
tak, że rząd ma problem z zaskakującym rozwo-
jem prosumentyzmu? Czy można tak powiedzieć? 
Czy mam rację?
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Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Nie. Szanowny Panie Marszałku, obecnie 
prosumenci nie ponoszą opłat dystrybucyjnych 
zmiennych. W ogóle nie ponoszą opłat dystrybu-
cyjnych zmiennych, a wszyscy odbiorcy końco-
wi, tak jak wcześniej powiedziałem – proszę mi 
wybaczyć, jeszcze raz przywołam ten skrót my-
ślowy – i babcia też, wszyscy płacą te opłaty dys-
trybucyjne zmienne. Dlaczego grupa odbiorców 
energii, która jest bardzo uprzywilejowana, ma 
dobre warunki w zakresie inwestowania, możli-
wość odliczenia ulgi podatkowej, nie płaci opłat 
dystrybucyjnych zmiennych?

(Rozmowy na sali)
To jest, proszę państwa, aż 40% ceny ener-

gii elektrycznej. 40% ceny energii elektrycznej. 
Zgodnie z dyrektywą rynkową, którą mamy obo-
wiązek implementować i tą ustawą to czynimy, 
nastąpi rozdział produkowanej, wprowadzanej 
do sieci energii i energii pobieranej. Wtedy pro-
sument będzie rozliczany za wprowadzenie ener-
gii na zasadach net-billingu, wartości nadwyżki 
energii wprowadzonej do sieci, ale będzie płacił 
za energię tak jak każdy inny konsument ener-
gii elektrycznej w Polsce. I to jest uczciwe, to jest 
sprawiedliwe. Proszę państwa, dlaczego…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 
Panie Ministrze. Zrozumiałem.)

Ostatnie zdanie, Panie Marszałku.
Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie – to do 

państwa senatorów, którzy uważają, że to jest nie-
sprawiedliwe – dlaczego w Republice Federalnej 
Niemiec obowiązuje ten system, dlaczego w Wielkiej 
Brytanii, w Holandii, we Francji, w Hiszpanii, we 
Włoszech. Tylko kraje takie jak Grecja… I chyba na 
Cyprze, i być może na Litwie są podobne systemy 
związane z opustami. Ale tamte modele się nie roz-
winęły. Polska jest jedynym, wyjątkowym krajem 
na mapie Europy, w którym w takiej skali zafunk-
cjonowali prosumenci w tym modelu rozliczeń. Ale 
ten model wyczerpał swoje możliwości techniczne. 
W związku z tym bierzmy przykład z bardziej roz-
winiętych państw Europy. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.

Nie ma pytań więcej.
Ja się nie będę wdawał w polemikę z panem, 

ale jest tak, że opłata za rynek mocy itd… Babcia 
też to płaci.

Otwieram dyskusję…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Ireneusz Zyska: Dziękuję, Panie 
Marszałku.)

(Oklaski)
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Lamczyka.

Senator 
sTanisław Lamczyk 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Szanowni Państwo!
Ta ustawa, którą pan minister tutaj zachwalał, 

ma dużo mankamentów. O jednym mankamen-
cie, ważnym, mówił pan przewodniczący, a cho-
dzi mianowicie o zwrot inwestycji. Liczy się, że 
to jest ok.13 lat. No, rzeczywiście to jest trudne do 
oszacowania tak biznesowo, bo kto oszacuje zwrot 
energii w takim okresie czy nawet do 20 lat…

Sprawa następna. Wprowadzamy tę ustawę 
w okresie bardzo złym dla energetyki, bo są duże 
podwyżki energii, a poza tym, jak pan też zauwa-
żył, ludzie się wycofują z tych parasolowych… 
I tutaj też będą się wycofywać. Wydaje mi się, że 
trudno będzie ten rynek odbudować. Przykładem 
mogą być farmy wiatrowe na lądzie. Dużo osób 
fizycznych w to inwestowało, ale one już nie będą 
inwestowały, wątpię, czy któraś się skusi. To po-
niosło klęskę. Oczywiście, przez analogię, może 
być podobnie z farmami, z fotowoltaiką. Oby tak 
nie było. Ale wydaje mi się, że podcinamy gałąź, 
z której wszyscy byliśmy dumni, że tak dobrze 
rosła.

I problem z VAT. Do tej pory nie było problemu, 
żeby ten VAT odliczać, ale w tej chwili się two-
rzy w tej całej kalkulacji, w tej ustawie, problem 
z VAT. W obecnym systemie opustowym nie wy-
stępuje problem z VAT, ponieważ rozliczenia są 
dokonywane według ilości energii za dany okres, 
a VAT jest płacony od salda wolumenu energii wy-
nikającego z rocznych cyklów rozliczeniowych 
pomiędzy prosumentem a zakładem energetycz-
nym. Do tej pory nie było tego problemu, a tutaj 
ten problem wystąpi. Będą osoby fizyczne, ludzie, 
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w to inwestowały, rozwijały to, oczywiście przy 
wsparciu różnych programów… Trzeba powie-
dzieć, że tu był bardzo duży udział urzędów mar-
szałkowskich, było bardzo duże zaangażowanie 
gmin itp. i to się udało.

Skoro jesteśmy przy OZE, chciałbym nawiązać 
do raportu NIK. Ten raport NIK podsumowuje 
pracę rządu, można powiedzieć, że kompromituje 
w pewnym stopniu… Może to nie jest wina rzą-
du, ale chociażby ta zasada 10H… Skarb Państwa 
w arbitrażach międzynarodowych musi płacić 
odszkodowania i to są duże kwoty. Było 18 inwe-
storów i 5,5 miliarda musieliśmy zapłacić. Tak jak 
pan minister mówił, być może też ta babcia będzie 
musiała zapłacić. Ale 5,5 miliarda? Jeszcze 7 firm 
nie ma zrobionych wycen, ale to je czeka.

W raporcie też są takie sprawy, które według 
mnie stanowiły w tym miksie takie jakieś stałe 
parametry, i to są właśnie biogazownie rolni-
cze. Został podpisany taki cel, określony w do-
kumencie kierunkowym rozwoju biogazowni, 
że w latach 2010–2020 prawie w każdej gmi-
nie wiejskiej miała powstać biogazownia, któ-
ra miała w tym miksie stanowić ten parametr 
stałości prądu. To nie zostało zrobione, bo – jak 
wiemy – te warunki nie były wystarczające. To 
nie zostało zrobione, dlatego mamy mniej ener-
gii odnawialnej.

Poza tym jeszcze jedna bardzo istotna sprawa, 
mianowicie spiętrzenia wody. Raport NIK mówi, 
że 80 tysięcy miejsc mogło stanowić lokalizację 
mikro- i małych elektrowni wodnych. Jednak mi-
nisterstwo nie podjęło się tej analizy i zostało to 
pominięte. Powinniśmy się tego uczyć, patrzeć, 
jak to robią Norwedzy, oni każdy taki element wy-
korzystują, a właśnie w tym całym miksie ener-
getycznym to jest bardzo istotne.

Pan minister dużo tu mówił o sukcesie, ja po-
wiem tak: każdy szanujący się kraj, który zajmu-
je się klimatem, rozpoczyna, jak tu mówił pan 
minister, a powstało ministerstwo klimatu, od 
ustawy klimatycznej. My tej ustawy nie mamy, 
dlatego odbijamy się od jednej ściany do drugiej. 
Tu właśnie widać tę atmosferę, którą niektóre 
ministerstwa tworzą, bo nie wierzą w energię 
odnawialną. Nie mówię o panu, bo pan, Panie 
Ministrze, wierzy. Ale jest to żenujące, jak się 
słucha niektórych naszych ministrów, którzy 
w to nie wierzą i tworzą taką atmosferę. Dziękuję 
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

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

Wcisłę.

Senator 
Jerzy wcisła 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Bez wątpienia są w naszej gospodarce sfery, 

które można nazwać strategicznymi, strategicz-
nymi nie tyle przez wzgląd na wpływy do budżetu 
państwa czy na oszczędności w wydatkach tego 
budżetu, ale strategicznymi ze względu na życie 
Polaków i Polek, a więc to, co nie jest łatwo przeło-
żyć na pieniądze, ale także ma swój ekonomiczny 
wymiar. Taką sferą bez wątpienia jest energetyka. 
W Polsce szczególnie ważna, bo produkcja energii 
w naszym kraju zdominowana jest przez źródła 
zabijające rocznie kilkadziesiąt tysięcy rodaków. 
Dlatego wyzwaniem naszych czasów, nie rządu 
tej czy innej formacji, ale całego politycznego po-
kolenia mającego wpływ na kierunki rozwoju na-
szego kraju jest dążenie do zamiany tych źródeł 
na nisko- lub zeroemisyjne. Takimi są właśnie 
odnawialne źródła energii. Szacuje się, że tylko 
fotowoltaika spowoduje, że w bieżącym roku do 
atmosfery zostanie wyemitowane 3,3 miliona t 
dwutlenku węgla mniej, niż gdyby ta energia po-
chodziła ze spalania węgla.

Niestety, wydaje się, że projektodawcom usta-
wy, nad którą obecnie procedujemy, tej perspek-
tywy zabrakło. Proponują ustawę, która rzuca 
kłody pod rodzący się sektor energetyki odna-
wialnej i wręcz zabija energetykę obywatelską 
– sektor, który w sferze fotowoltaiki dzisiaj daje 
już pracę ok. 120 tysiącom Polaków, który spo-
wodował, że już ponad 700 tysięcy gospodarstw 
domowych stało się producentami taniej i zielonej 
energii nie tylko na własne potrzeby, ale także, 
jako prosumenci, dostarczają tę energię do użyt-
ku powszechnego. Co ważne, kolejne 3 miliony, 
czyli 60% wszystkich gospodarstw, wyraża goto-
wość udziału w tej transformacji energetycznej. 
To ogromna szansa na zmianę tej groźnej dla na-
szego kraju specyfiki źródeł energii.

I nie bez znaczenia jest fakt, że znaczna część 
pracujących w sferze energetyki odnawialnej to 
mieszkańcy Polski wschodniej, czyli regionów 
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najuboższych i w Polsce, i w Unii Europejskiej. 
Tam każde nowe miejsce pracy, każde nowe źró-
dło dochodów ma szczególną społeczną rangę. 
Wiem o tym, bo z racji miejsca zamieszkania 
czuję się ambasadorem tych właśnie regionów. 
A zagrożeni proponowanymi zmianami czują się 
właśnie przedsiębiorcy, którzy wykonują instala-
cje fotowoltaiczne. Dziś jest ich prawie 22 tysiące. 
To często niewielkie firmy, z których 13,5 tysią-
ca zatrudniających 58 tysięcy pracowników czu-
je się zagrożonych upadkiem po wprowadzeniu 
projektowanej ustawy. Jeśli do kogoś nie przema-
wiają same liczby, to dodam, że np. sektor górnic-
twa zatrudnia dzisiaj o 1/3 osób mniej niż sektor 
fotowoltaiki, który wśród krajów europejskich 
najdynamiczniej rozwinął się właśnie w Polsce. 
Istnieje realne zagrożenie, że miejsce polskich 
firm zajmie za chwilę kilka silnych podmiotów 
zagranicznych posiadających duży kapitał. Mam 
nadzieję, że nie o taki efekt chodzi autorom no-
welizacji, nie o to, byśmy ten sektor oddali kapi-
tałowi niepolskiemu.

I chcę jasno powiedzieć: nie jestem wrogiem 
zmian w prawie dotyczącym prosumentów czy 
odnawialnych źródeł energii, nie są też wrogiem 
zmian producenci tej energii, ale takich zmian 
należy dokonywać szczególnie rozważnie, dotyczą 
one bowiem sfery bardzo młodej i rozproszonej, 
w której trudno oszacować skutki wszelkich no-
welizacji. A ta ustawa jest procedowana w tempie, 
które uniemożliwia dokonanie takich ocen. Nie 
wiemy, jak zmiany przełożą się na sytuację tych, 
którzy już zdecydowali się na inwestycję w foto-
woltaikę, i na pewno spowodują zmniejszenie za-
ufania do państwa u tych, którzy chcą w tę sferę 
zainwestować.

Wspomniałem na początku, że są wartości 
ważniejsze niż troska o budżet, ale w tym przy-
padku straci także budżet Polski. W 2020 r. sektor 
fotowoltaiki w formie podatków wpłacił do budże-
tu państwa prawie 4 miliardy zł, a szacunki skut-
ków tej ustawy mówią, że proponowane zmiany 
zmniejszą te wpływy do 2,2 miliarda. Warto ry-
zykować utratę prawie 2 miliardów zł?

Też zdaniem powszechnym ta ustawa jest 
dyktowana interesem dużych koncernów ener-
getycznych, przypomnę, stabilizujących system 
oparty o śmiercionośne kopalne źródła energii, od 
których musimy w imię zdrowia i życia Polaków 
szybko odchodzić. Oczywiście, te koncerny nie są 
winne temu, w jakiej sytuacji jest polska ener-
getyka, ale obowiązkiem państwa, szczególnie 

w takiej sytuacji, nie jest dbanie o interesy wiel-
kich koncernów, ale otoczenie opieką właśnie ma-
łych, rozproszonych producentów czystej energii, 
zwłaszcza że dostarczają oni dzisiaj zaledwie 2,5% 
energii elektrycznej w Polsce.

Apeluję więc o odrzucenie proponowanej no-
welizacji i rozpoczęcie prac nad projektem, któ-
ry będzie uwzględniał interesy Polek i Polaków, 
dla których dynamiczny rozwój odnawialnych 
form energetyki ma dosłownie życiowe znacze-
nie, i tych, którzy zaufali państwu i zainwestowa-
li w tę branżę oraz jeszcze chcą w nią inwestować, 
w tym także prosumentów, którzy prosili mnie 
o wystąpienie w obronie ich interesów i głosowa-
nie przeciwko procedowanej ustawie.

Pan minister przed chwilą z tej mównicy po-
wiedział: niech żyją prosumenci. Panie Ministrze, 
jeśli chce im pan rzeczywiście życzyć dobrze, to 
sugeruję posłuchanie, co im jest do życia potrzeb-
ne. Na pewno nie ta ustawa. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

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

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Pani Marszałek! Panie, Panowie Senatorowie! 
Panie Ministrze!

Gdzie mamy problem z tą ustawą, która zo-
stała przedstawiona? No, czy tego chcemy, czy 
nie, te zmiany z punktu widzenia konkretnego 
obywatela… On je odbiera jako zmiany na gorsze. 
Każdy z nas tutaj, pań i panów senatorów, pewnie 
miał rozmowy z osobami, które trafiały do na-
szych biur senatorskich. I, Panie Ministrze, nikt 
z tych, którzy trafili np. do mnie, nie powiedział, 
że te zmiany, które proponujecie, mu się podobają. 
Wszyscy odebrali je jako zmiany, które wydłużają 
okresy zwrotu zainwestowanych przez nich pie-
niędzy, a przez to są odbierane jako zmiany na 
gorsze, a nie na lepsze.

Ja oczywiście nie zamykam się na argumen-
ty, o których mówił pan minister, zresztą szanuję 
pana za zaangażowanie i profesjonalizm w zajmo-
waniu się tą dziedziną, którą pan się zajmuje, ale 
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właśnie dlatego dopytywałem, ile z tych 38 mi-
liardów zł, o których pan mówił, to rzeczywiście 
były pieniądze zainwestowane w rozwój sieci. Bo 
dzisiaj państwo mówicie: stan sieci jest podsta-
wowym problemem, jeśli chodzi o utrzymanie 
dotychczasowego modelu. Państwo w tych pie-
niądzach, o których mówicie, że są zainwestowa-
ne w rozwój energetyki, uwzględniacie również 
1,5 miliarda zł na „Ostrołękę”. Tak, to była in-
westycja. Bardzo chętnie dostanę to na piśmie, 
bo jestem ciekaw, jak mi to udowodnicie, jak za-
księgowaliście te 1,5 miliarda zł, które wydatko-
waliście. I to jest moja ciekawość byłego prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli, jak te pieniądze zaksię-
gowaliście. Bo to są pieniądze wyrzucone w błoto.

Pytam także o to… Bo nie ukrywam, że spra-
wy związane z finansami publicznymi, z racjo-
nalnością wydatków publicznych z  uwagi na 
moje doświadczenia zawodowe są mi wyjątkowo 
bliskie. Dotychczasowe uprawnienia przyzna-
ne Polsce jako krajowi… Dochód z ich sprzedaży 
w przeważającej części stanowi dochód budżetu 
państwa – o to były pytania – to jest bezpośredni 
dochód budżetu państwa ze sprzedaży uprawnień 
do emisji CO2. Podaję dane na podstawie danych 
Ministerstwa Finansów, jeżeli państwo mają 
inne, to chętnie je zweryfikuję. W 2015 r. to było 
547 milionów zł, rok później – 587 milionów zł, 
2 lata później – 2 miliardy 124 miliony zł, rok 
później – już ponad 5 miliardów zł, w kolejnym 
roku – też ponad 5 miliardów zł, w roku 2020 – 
12 miliardów zł. I uwaga: w tym roku Polska może 
na tym zarobić nawet 20 miliardów zł, bo choć 
w założeniach do ustawy budżetowej na ten rok 
przyjęto 10 miliardów 400 milionów zł z handlu 
emisjami, to do czerwca suma ta przekroczyła już 
10 miliardów 700 milionów zł. I nie uciekniemy od 
tego, część kosztów związanych z emisjami znaj-
duje odbicie w cenach produktów firm emitentów. 
Widać to także w rosnących cenach prądu dla go-
spodarstw domowych.

Ktoś pytał, co później się dzieje z tymi pie-
niędzmi. Polska, jak wszystkie kraje człon-
kowskie, musi składać do Komisji Europejskiej 
sprawozdania, na co wydaje pieniądze uzyska-
ne z aukcji praw do emisji CO2. Połowa może 
zostać wydana na dowolny cel – mówię oczywi-
ście o stronie prawnej – a co najmniej 50% po-
winno być przeznaczone na cele środowiskowe, 
m.in. związane z redukcją emisji gazów cieplar-
nianych, rozwojem OZE czy niskoemisyjnymi 
środkami transportu. I stąd moje pytania, ile 

dokładnie tych pieniędzy zostało wydanych na 
rozwój i wsparcie OZE. Dlaczego? Bo my dzisiaj 
podejmujemy bardzo odpowiedzialną decyzję. De 
facto proponujecie rewolucję w funkcjonowaniu 
tego modelu, czy tego chcemy, czy nie. Obywatele 
mają prawo bać się zmian tak daleko idących jak 
te, które proponujecie. Szczególnie że – powtórzę 
to jeszcze raz – z ich punktu widzenia i w ich oce-
nie… Ja nie mówię o swoich odczuciach, ja rozu-
miem problemy infrastrukturalne, które macie, 
związane z rozwojem sieci, nikt rozumny na te 
argumenty nie jest zamknięty. Ale powiem pań-
stwu, gdzie jest problem. 700 tysięcy ludzi sko-
rzystało z tego modelu, który zaprojektowaliście. 
I nikt nikomu wcześniej nie powiedział, że takie 
są możliwości i że 700 tysięcy czy, jak będzie po 
tym roku, 800 tysięcy, czy, jak powiedział pan mi-
nister, może do 1 miliona ten system jest w sta-
nie zaabsorbować na dotychczasowych zasadach. 
A prawda jest taka, że do tej pory z tego systemu 
korzystali głównie ci bogatsi. Do tego systemu 
teraz mieli wchodzić stopniowo ci mniej bogaci, 
także z uwagi na wzrost cen energii, spadek kosz-
tów instalacji. I trochę jest tak, czy tego chcemy, 
czy nie, że z tych bardziej korzystnych warun-
ków skorzystali bogatsi, a teraz, kiedy do systemu 
wchodzą ci kolejni, to mówimy im: zmieniamy 
reguły gry. I to jest sytuacja fatalna, bo każda 
zmiana reguł gry podważa zaufanie obywatela 
do państwa. Czemu nie powiedzieliście, wprowa-
dzając tamten system, że – uwaga – ten system 
ma swoją określoną pojemność i będziemy musie-
li go zmienić? Ja takich deklaracji nie słyszałem. 
Chętnie się dowiem, czy obywatele mieli szanse 
wysłuchać tego, że te reguły, które były, są regu-
łami tylko dla tych pierwszych, tych, którzy zde-
cydowali się wcześniej.

Mówię o tym, bo pewno nam wszystkim zale-
ży na tym, żeby stanowione prawo i reguły, któ-
re narzuca państwo, były regułami stabilnymi. 
A dzisiaj prawda jest taka, że – oczywiście przy 
poszanowaniu argumentów, które państwo po-
dają, tych argumentów związanych z rozwojem 
sieci i możliwości przesyłowych, z budowaniem 
systemu długoletniego – ktoś na końcu powinien 
powiedzieć „przepraszam”. Przepraszam, że nie 
mówiliśmy od początku, że te regulacje, które 
były, mogą funkcjonować tylko w określonym 
czasie dla określonej grupy, tych pierwszych.

Tak państwo, które chce uczciwie traktować 
obywatela, do tego obywatela nie podchodzi, bo 
go szanuje. I o tym musimy pamiętać – bo także, 



Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (cd.)

112

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 24 listopada 2021 r.

niestety, ta dyskusja jest takim smutnym memen-
to – żeby w przyszłości takich błędów nie popeł-
niać. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

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

Pęcherza.
(Senator Janusz Pęcherz: Dziękuję bardzo. 

Pani Marszałek, ja z uwagi na to, że już prawie 
wszystko zastało powiedziane, daję do protokołu 
swoje wystąpienie*.)

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Danutę 

Jazłowiecką.

Senator 
danUTa Jazłowieck a 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Dziś po raz kolejny pochylamy się nad usta-

wą o odnawialnych źródłach energii. Tym razem 
mamy zaakceptować poprawki dotyczące polityki 
prosumenckiej.

Idea prosumpcji jest z  pewnością słuszna 
i przyszłościowa, niestety poza ograniczeniami 
technicznymi i technologicznymi osoby decydu-
jące się na inwestycję prosumencką nieraz musia-
ły się borykać z ułomnością przepisów. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że te obecnie wprowadzane 
są dla prosumentów o wiele gorsze.

Najważniejszy punkt zmiany, czyli wprowa-
dzenie prosumenta zbiorowego, wydaje się tak 
oczywisty, że nie sposób zgadnąć, dlaczego nie 
znalazł się w pierwotnym projekcie. Wystarczy 
rozejrzeć się w dowolnym mieście, by zoriento-
wać się, że nie wszyscy Polacy mieszkają w do-
mach jednorodzinnych. Wiele osób mieszkających 
w budynkach wielorodzinnych musiało przyjąć, 
że nawet jeśli chcą żyć ekologicznie, to nie mogą 
liczyć na dodatkową pomoc.

Zresztą to nie jest jedyny przypadek, gdy go-
spodarstwa jednorodzinne mają znacznie ła-
twiejszy dostęp do dodatkowych środków na 
tzw. zielone rozwiązania. Ciągle słyszymy z ust 
polityków PiS o  sprawiedliwości społecznej. 
Zaproponowane rozwiązania po raz kolejny 
świadczą, że jest to pustosłowie.

*  Przemówienie złożone do protokołu– w załączeniu.

Przepisy, które mamy właśnie przyjąć, opisa-
ne są jako implementacja dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 11 grudnia 2018 r. w spra-
wie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Z 11 grudnia 2018 r. dyrektywy 
RED II. Mówimy zatem o dostosowaniu naszego 
prawa do dokumentu sprzed niemal 4 lat.

Pan minister pouczał nas, że musimy przyjąć 
ten bubel, bo nie mamy już czasu. Nie zająknął się 
nawet, że Polacy zostali przez rząd potraktowani 
gorzej niż obywatele krajów członkowskich Unii 
Europejskiej. Przez zaniedbania rządu znakomi-
ta część polskiego społeczeństwa przez 4 lata nie 
mogła korzystać z przywilejów danych im przez 
Unię Europejską, mimo że od początku było jasne, 
że prosumpcja nie powinna dotyczyć wyłącznie 
części polskiego społeczeństwa.

To jest nie do pomyślenia. Czy wysokie na-
grody dla ministrów, należne im, jak głosiła pre-
mier, za ciężką pracę, nie zobowiązują do pracy 
dla całego społeczeństwa? Czy społeczeństwu nie 
należy się równe traktowanie i zapewnienie spo-
łecznej równości w przywilejach?

Aby zmienić przepisy, zastosowano for-
tel – nie po raz pierwszy, niestety – w postaci 
zgłoszenia projektu poselskiego, co skutecznie 
zablokowało przeprowadzenie konsultacji spo-
łecznych z udziałem strony samorządowej, spo-
łecznej oraz przedstawicieli branży instalacyjnej 
odnawialnych źródeł energii, ale też znacznie 
przyspieszyło samą procedurę. Tym samym tak 
ważna ustawa została uchwalona przez Sejm 
niestety tradycyjnie już, w iście ekspresowym 
tempie, bez dania szans na chociażby jej popra-
wienie czy dopracowanie. Obecnie bardzo nieko-
rzystne dla prosumentów zmiany uzasadniono 
problemami z przestarzałą siecią energetyczną. 
Wygląda na to, że jej modernizacja odbywać się 
będzie kosztem wycofania się z obowiązujących 
wcześniej uzgodnień i upustów dla prosumentów. 
Czym zawinili? Nieudolnością i niefrasobliwością 
rządzących? A może nie są wystarczająco aktyw-
ni i elastyczni? I kolejne przestępstwo: korzysta-
jąc w miesiącach zimowych z zagwarantowanego 
prawa do odbioru zmagazynowanej energii, przy-
czyniają się pośrednio do zanieczyszczenia środo-
wiska. Energia ta pochodzi bowiem z elektrowni 
w Turowie, Opolu, Bełchatowie, a więc z bloków 
opartych na produkcji energii z węgla.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Już w  tej 
chwili wiadomo, że jeżeli przyjmiemy ustawę 
w  takiej formie, to będzie ona niekompletna. 
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Przedstawiciele branży fotowoltaicznej przedsta-
wiają rzeczowe argumenty, które warto byłoby 
wziąć pod uwagę przy pisaniu prawa. Pierwszym 
z nich jest postulat zmiany założeń tzw. systemu 
net-billingu. W proponowanym kształcie nie bę-
dzie on mógł być zastosowany przez prosumentów 
energii odnawialnej w przewidzianych terminach 
ze względu na ograniczenia infrastrukturalne, 
a w szczególności całkowite niedostosowanie 
układów pomiarowo-rozliczeniowych w punk-
cie poboru energii prosumenta. Uniemożliwi to 
wykonanie obowiązków informacyjnych przez 
operatorów systemu, co ostatecznie prowadzić 
będzie do braku możliwości rozliczenia energii.

Drugi postulat dotyczy odmiennych reguł 
rozliczania energii w okresie od 1 lipca 2022 r. do 
30 czerwca 2024 r. i po 1 lipca 2024 r., oraz roz-
różnienia na 3 kategorie prosumentów indywi-
dualnych, poza prosumentami zbiorowymi oraz 
wirtualnymi, a także ustalenia niezależnych sys-
temów rozliczeń energii. Stowarzyszenie Branży 
Fotowoltaicznej „Polska PV” zarzuca, że takie roz-
wiązanie komplikuje zasady rozliczenia prosu-
menta. Podstawą tych rozliczeń ma być zmienna 
wartość – rynkowa cena energii elektrycznej. 
Według ekspertów z branży przełoży się to na 
niedostateczną możliwość ustalenia czasu zwro-
tu z inwestycji w instalację odnawialnych źródeł 
energii. To z kolei ograniczy popularność całej 
inicjatywy prosumenckiej. Stowarzyszenie kry-
tykuje stawkę energii wprowadzanej do sieci, któ-
ra będzie zmienna i na dodatek znacznie niższa 
od ceny zakupu energii brakującej.

Na koniec przedstawiciele branży skarżą się 
na niesprawiedliwość ograniczenia odebrania 
po roku zaledwie 20% pozostałych w depozycie 
nadwyżek wartości energii. Argumentują oni, że 
korzyści finansowe dla prosumenta są pochodną 
rynkowej ceny energii. Z powodu tych rozwią-
zań ryzyko zmienności ceny ponosi jedynie pro-
sument, tymczasem duże spółki energetyczne, 
a także spółki instalacji przemysłowych mają za-
gwarantowaną w aukcjach stałą cenę energii, wa-
loryzowaną wskaźnikiem inflacji. Zdecydowanie 
należałoby wprowadzić jednakowe standardy.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, trudno się nie 
dziwić, że cała ustawa o zmianie ustawy o od-
nawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw została uzasadniona wyłącznie 
na jednej stronie. Czy tak działa przyjazne dla 
obywatela państwo? Autorzy projektu wykazali 
się także brakiem poszanowania dla polityków 

obradujących nad dokumentem. Co więcej, mało 
brakowało – w ostatniej chwili zdążono zgłosić 
poprawkę – a mielibyśmy do czynienia z maso-
wymi rezygnacjami z projektów parasolowych, 
finansowanych z funduszy europejskich w ra-
mach regionalnych programów operacyjnych. 
Tak zaproponowane przez rządzących złe rozwią-
zanie wiązałoby się z koniecznością oddania środ-
ków do urzędów marszałkowskich, a jednocześnie 
byłoby złym sygnałem dla Komisji Europejskiej, 
że nie radzimy sobie z wydatkowaniem funduszy. 
Całe szczęście, że interweniowali liczni samorzą-
dowcy, bo tylko dzięki ich ogromnej aktywności 
beneficjenci będą mogli nadal korzystać ze stare-
go programu. Pozostaje jednak pytanie: co z oso-
bami, które zainwestowały z własnej kieszeni, nie 
korzystając z programów wspieranych przez sa-
morządy, co z osobami, które złożyły wnioski, ale 
nie dostały dofinansowania, dlaczego mają być 
traktowane gorzej?

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zmiany popra-
wiające egalitarność prawa zawsze znajdują moje 
poparcie, niemniej cierpliwość wobec przepusz-
czania przez większość sejmową fatalnych projek-
tów ma swoje granice. Apeluję, aby od początku 
inicjatywy ustawodawcze były przygotowywane 
z głową pełną wiedzy i odpowiedzialności, i pro-
szę, by rząd PiS przestał oszukiwać społeczeń-
stwo, mówiąc, że ustawy przygotowują posłowie, 
bo to rozwiązanie skutkuje takimi bublami, jaki 
przedstawiają nam w przypadku odnawialnych 
źródeł energii. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu pan senatora Jerzego 

Chróścikowskiego.

Senator 
Jerzy chróŚcikowski 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze! Szanowni Państwo!

Rzeczywiście ta dzisiejsza debata pokazuje, 
jak rozbieżne są punkty widzenia, jak oceniamy 
zmiany w tej ustawie, której nazwa tak ładnie 
brzmi: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii oraz innych ustaw. Wydawałoby 
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się, że oczekiwania obywateli będą szły w tym kie-
runku, ale jak wynika z naszych posiedzeń komi-
sji, z dyskusji, jakie były prowadzone, obywatele 
czują się trochę zaskoczeni. Zwracali się oni do 
naszych biur, zwracali się, jak myślę, nie tylko 
do 1 senatora, żeby spróbować coś jeszcze zrobić 
z tą ustawą, która jest już przyjęta przez Sejm 
i w której w części, 1 poprawką dano już możli-
wość przedłużenia funkcjonowania tej ustawy na 
zasadach obowiązujących prosumentów. To jest 
taki połowiczny, zaproponowany 3-miesięczny 
termin. Propozycje, które są do nas składane, są 
takie, żeby to przedłużyć przynajmniej do koń-
ca roku 2022. Po pewnej analizie, pytaniu pana 
ministra, a dzisiaj pani minister, która była na 
posiedzeniu Komisji Środowiska, propozycja, 
z którą wychodzimy jako senatorowie, pani se-
nator Tobiszowska i ja, jest taka, żeby wnieść po-
prawkę, która przedłużyłaby ten czas o jeszcze 
3 miesiące, czyli do końca czerwca. To jest okres, 
który dałby szansę jeszcze wielu, tym, którzy na-
wet już uzbierali środki, którzy są mniej zasobni, 
którzy już to planowali, żeby… Chodzi o to, żeby 
nie robić tego w okresie zimowym, no bo to jest 
prawie niemożliwe, czasami to jest okres, w któ-
rym firmy nie zakładają fotowoltaiki na dachach. 
Może gdzieś tam w terenie, bo przecież niektórzy 
robią to na gruncie, przy domach, jeśli mają takie 
warunki… Chodzi o to, żeby jeszcze dać szansę 
spokojnie to zrealizować.

Na pewno ten w pewnym sensie stary system 
jest korzystny, daje 15-letnią gwarancję od za-
inwestowania, ale przecież później przejdziemy 
na zasady ogólne. A więc to jest tylko taki okres 
przejściowy, można powiedzieć, każdy z nas za-
kłada, i taką nam dają gwarancję, że fotowoltaika 
ma działać przez 30 lat, w związku z tym przez 
dalszych 15 lat będziemy funkcjonować w nor-
malnym systemie. Każdy z nas rozumie, że pe-
wien program działania i udzielanie wsparcia 
może być realizowane przez określony czas. Na 
dzisiaj można powiedzieć, że mało kto może sko-
rzystać z tego wsparcia, bo środki finansowe 
z pierwszego i drugiego naboru już się skończy-
ły, a trzeciego nie ma. Jeżeli ktoś chce inwestować 
w to z własnych pieniędzy, bez dotacji z budżetu 
państwa, czyli z NFOŚ, to bierze na siebie pewne 
ryzyko, że w pełni sam to finansuje. Skoro ludzie 
chcą to sami finansować, bez wsparcia pań-
stwa… Powinniśmy dać im jeszcze szansę, moż-
liwość realizacji tego. Stąd w imieniu pani senator 
Tobiszowskiej, jak i moim składam te poprawki, 

które już wcześniej były składane na posiedze-
niu komisji.

Jak rozumiem, poprawki legislacyjne mają 
aprobatę rządu i na posiedzeniu komisji w więk-
szości głosowaliśmy za. Poprawka o tzw. ustawie 
parasolowej, przepraszam, nie o ustawie paraso-
lowej, mówiąc potocznie, tylko o samorządach, 
którą nazywamy parasolową, daje samorządom 
szansę zrealizowania… W moim projekcie skła-
danym z panią senator ujęte jest również równe 
przedłużenie, nie takie, że my przedłużamy ten 
czas o 3 miesiące tylko dla prosumentów, ale prze-
dłużamy go o 3 miesiące również w przypadku 
jednostek samorządu terytorialnego. Taka pro-
pozycja jest składana i bardzo bym prosił, byście 
państwo ją przeanalizowali. Moim zdaniem z wy-
powiedzi pana ministra wynika, że rząd jest sta-
nowczo za tym, żeby przyjąć te poprawki, ale jeśli 
państwo odrzucą tę ustawę, to stanie się tak, że 
nie dacie państwo samorządom możliwości re-
alizacji tego. A myślę, że to, co było mówione na 
posiedzeniu komisji środowiska i gospodarki… 
Prośba wielu samorządowców była taka, żeby 
jednak te poprawki zostały przyjęte. Stąd rów-
nież nasza prośba jest taka, abyście państwo to 
przeanalizowali i przyjęli tę ustawę z poprawka-
mi, które dają szansę samorządom, by… Bo one 
tego oczekują od nas.

A  zmiany, które państwo proponują… No, 
zawsze jest możliwe, żeby taki projekt złożyć, 
żeby spróbować go zmodyfikować. Ale znam ży-
cie i wiem, jak Sejm podchodzi do tego. Odrzuca 
takie projekty ustaw i wszystko zostaje na sta-
rych zasadach, czyli obowiązuje to, co wyszło 
z Sejmu. I ta ustawa nie zostanie poprawiona, 
chociaż są w niej drobne błędy legislacyjne, któ-
re rząd zauważa, a które my chcemy poprawić. 
Dlatego apeluję z tego miejsca, abyście państwo 
to przeanalizowali i przyjęli te poprawki, bo ina-
czej moim zdaniem… Mogę się mylić, ale znając 
arytmetykę, wiem, co może się zdarzyć. Chcemy 
poprawić ustawę, chcemy dać szansę samorzą-
dom, a może się okazać, że rzeczywiście ani jed-
na, ani druga nie będzie… I skutek będzie właśnie 
taki. Senat ma służyć poprawie ustawodawstwa, 
a z powodu takich ambicji może…

Wy uważacie, że to jest gorsze. Rzeczywiście, 
pan senator wcześniej wspominał o tych świet-
nych projektach, które były realizowane jeszcze 
w 2015 r., a które miały 1:1 … No, można dalej 
trzymać się tej zasady. I co się okaże? Jak roz-
mawiam z energetykami, to oni twierdzą, że te 
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20% upustu, które my dostajemy, i tak na straty 
idzie, w zasadzie oni nic nie zarabiają. Pan mini-
ster twierdził, że po podliczeniu wszystkich kosz-
tów wychodzi prawie 40%. W związku z tym jako 
świadomy prosument – bo mam taką elektrownię 
– godzę się na to, żeby to było, powiedzmy, te 20%.

Ale pamiętajmy, że rolnicy, którzy zakładają 
agrofotowoltaikę, mogą odzyskać tylko 70%. I tu 
apeluję jako przedstawiciel polskich rolników, 
jako przewodniczący senackiej komisji rolnictwa, 
abyście państwo to uwzględnili. Ten projekt, któ-
ry chcecie złożyć… To wymaga dokładnej analizy, 
przygotowania dokumentacji, uzyskania zgody. 
Dopiero wtedy rolnik może wystąpić o wsparcie 
i uzyskać przyłączenie agro do 50… A wielu rol-
ników dzisiaj tego chce. Nawet niektórzy mi mó-
wią, że w zasadzie to już im pięćdziesiątka nie 
wystarczy, oni by sobie jeszcze drugą założyli. Jak 
ktoś ma 200 krów czy tam coś jeszcze, to chętnie 
by korzystał i to zrealizował, bo on tę całą ener-
gię u siebie zużyje. No ale jeżeli państwo to już 
zamykacie… No, zamkniecie im tę drogę. A tutaj 
jest nawet nie 80%, tylko 70%, czyli można po-
wiedzieć, że to troszkę gorsze warunki, ale oni 
się na to godzą.

Więc moja propozycja składana w imieniu 
rolników jest taka: dajcie szansę nam, rolni-
kom, żebyśmy jeszcze do czerwca mogli to re-
alizować i pomagać państwu. Bo to jest nasza, 
rolników, pomoc. Chcemy, żeby te OZE, o któ-
rych mówimy… Chcemy te wszystkie parametry 
zwiększać. My dajemy własne pieniądze na rzecz 
tej poprawy. Zrozumcie państwo, że te nasze 
działania rzeczywiście idą w kierunku wspar-
cia prosumentów. A te pieniądze, które uzysku-
jemy z opłat, też powinny pójść na to wsparcie. 
I to można w pewnym sensie udowodnić, jak 
tutaj przed chwilą tłumaczono. Otóż powinni-
śmy się częściowo wytłumaczyć przed Komisją 
Europejską, że te środki idą na słuszny cel, na 
źródła odnawialnej energii.

Dlatego gorąco zachęcam, szczególnie pań-
stwa: nie odrzucajcie tej ustawy, spróbujmy ją 
przegłosować. A ten drugi projekt, który chcecie 
przyjąć… Nie widzę przeszkód, żeby go złożyć, 
żeby go przeanalizowali w Sejmie. Bo przecież 
to nie znaczy, że w Sejmie go przyjmą w tej wer-
sji. Może połączymy siły, może zmodyfikujemy 
to później, ale dajmy rolnikom szansę realizacji 
tego. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 
Tomasz Grodzki)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Bogucki.

Senator 
Jacek BoGUcki 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini- 
strze!

Problem OZE wiąże się nieodłącznie z ochro-
ną klimatu. Pewnie wszyscy na tej sali zgodzimy 
się, że chronienie klimatu jest bardzo ważne, tyl-
ko też często w debacie publicznej toczy się spór 
o to, czy taki wysiłek, który w Unii Europejskiej 
podejmujemy, żeby chronić klimat, przynosi efek-
ty w skali światowej. Bo przecież nie mamy nad 
Europą parasola ochronnego, który zamykałby 
nas przed ogólnoświatowym wpływem gospo-
darki choćby chińskiej, choćby gospodarki Indii 
czy innych krajów, które produkują zdecydowanie 
więcej czy to dwutlenku węgla, czy innych szko-
dliwych dla środowiska substancji. No, i czy na 
pewno jak kupujemy choćby komponenty do wy-
produkowania paneli fotowoltaicznych czy elek-
trowni wiatrowych z Chin to, jeśli policzyć koszty 
ich wyprodukowania, energetyczne koszty wy-
produkowania, transportu, przewiezienia, potem 
utylizacji po okresie eksploatacji, czy na pewno 
efekt wyprodukowanej przez te urządzenia ener-
gii jest aż taki, jak nam się wydaje?

Jeszcze kiedy nie było wojny na Ukrainie, by-
łem jako obserwator w Doniecku. W tamtej oko-
licy hulały w najlepsze – i pewnie hulają dalej 
– piece martenowskie, których w Europie nie ma. 
A przecież to jest tak blisko nas. I stal produku-
je się w warunkach, których w Europie zakaza-
no. No, a zaraz obok mamy tego typu produkcje. 
Mówię o tym dlatego, żebyśmy, patrząc na odna-
wialne źródła energii – choć jestem ich zwolen-
nikiem, oczywiście – mieli też z tyłu głowy tego 
typu skutki wtórne.

W mojej gminie, kiedy jeszcze nie było tych 
10H, o których mówił tu kolega senator, jedna 
z firm próbowała w gminie, gdzie jest 50 wsi, 
w tym każda wieś ma co najmniej kilka zabudów 
kolonijnych i osadnictwo jest bardzo rozrzucone, 
ale jednocześnie gęste… Jedna z firm wyszukała 
kilkadziesiąt lokalizacji, w których było po 500 m 
od zabudowań, żeby zlokalizować rozproszoną 
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sieć takich dużych elektrowni wiatrowych. I spy-
tałem wtedy najlepszego w Polsce, jednego z naj-
lepszych w świecie, pochodzącego z mojej gminy 
laryngologa, czy dźwięki wytwarzane przez elek-
trownie wiatrowe na pewno są bezpieczne dla lu-
dzi. On, jako najlepszy specjalista, jako ten, który 
wykonał tysiące, setki tysięcy operacji ratujących 
słuch u dzieci, choćby niesłyszących, powiedział: 
nikt tego nie zbadał do końca, nie ma pewności, że 
nie są szkodliwe. Tak więc jeśli mówimy o tym, że 
to 10H to było takie szkodliwe dla rozwoju polskiej 
energetyki wiatrowej, to miejmy też na uwadze 
problemy ze środowiskiem, które tego typu loka-
lizacje mogłyby spowodować.

I przechodząc już do tematu elektrowni prosu-
menckich, elektrowni fotowoltaicznych, powiem, 
że także pewnie popełniliśmy kilka lat temu błąd, 
pozwalając – i jakby wspierając to też środkami, 
i krajowymi, i unijnymi – na rozwój instalacji 
w dużych farmach fotowoltaicznych. Bo one też 
w dużym stopniu zablokowały możliwość dalsze-
go rozwoju elektrowni konsumenckich, tych ma-
łych. Bo tego typu farma, jak powstaje, to często 
powstaje, przynajmniej w moim terenie, na zie-
miach, na glebach dobrej jakości. Patrzę na pana 
senatora Chróścikowskiego… No, niby te ziemie 
nie zostają nawet wyłączone z produkcji rolnej. 
Tylko ja chciałbym znaleźć fachowca rolnika, któ-
ry potrafi uprawiać ziemię pod taką farmą foto-
woltaiczną i korzystać z niej do celów rolniczych. 
No, teoria. Te farmy nie płacą także podatków od 
budowli, takich, jakie należałoby pewnie nałożyć. 
Daliśmy ileś tam ulg. Ja rozumiem tę decyzję, bo 
wtedy ona wynikała z tego, że trzeba było szybko 
różne formy energii… Stworzyć ten miks energe-
tyczny, jak to jest nazywane. No, ale dziś zaczyna 
nam się to mścić.

A jeśli chodzi już o działalność prosumentów, 
to któryś z przedmówców tu mówił, że przez to, 
że stan sieci mamy słaby, nie możemy rozwijać 
tych elektrowni. To jest nawet nie uproszczenie, 
tylko nie do końca prawda, a właściwie mało tej 
prawdy w tym jest. Tak naprawdę chodzi o to, że 
nie umiemy tej energii zmagazynować, że wy-
twarzana jest ona w maju w takiej ilości, jaka 
wytwarzana jest łącznie przez listopad, gru-
dzień, styczeń, luty i pewnie jeszcze marzec. 
A przecież więcej zużywamy energii elektrycz-
nej w gospodarstwach domowych zimą, a nie la-
tem. Nie da się zmagazynować tej wytworzonej 
latem po to, żeby zużyć ją zimą. No więc trzeba 
utrzymywać energetykę konwencjonalną po to, 

żeby zimą zabezpieczyć nasze potrzeby. To jest 
dla mnie jako inżyniera mechanika, wprawdzie 
nie elektryka, bardzo oczywiste, ale jak widzę, 
nie dla wszystkich. Niektórym wydaje się, że 
tylko ze względu na to, że w sieć za mało zain-
westowano, to nie można dalej rozbudowywać 
energetyki prosumenckiej.

Co do tego, że blokujemy… Tylko w moim 
regionie urząd marszałkowski, województwo 
ogłosiło nabór dotacji nawet do 75% wspierają-
cych instalacje prosumenckie. Skorzystało z tego 
kilkadziesiąt gmin. I  wyobraźcie sobie pań-
stwo, że nawet teraz, kiedy już było wiadomo, 
że ten projekt się pojawi i będzie zmiana prze-
pisów, to nawet teraz część z tych gmin ma pro-
blem z zebraniem chętnych, którzy ostatecznie, 
mimo wcześniejszych deklaracji, chcą do tego 
programu przystąpić. Chcą skorzystać z 75- czy 
65-procentowej dotacji i chcą jeszcze korzystać 
z dotychczasowych warunków, przez te 15 lat 
przyłączenia do sieci i rozliczania. No więc to 
nie jest tak, że – ktoś tu tak mówił – tylko bogaci, 
że ten pęd jest taki duży i nadal są chętni, i iluś 
tam zostanie… Pewnie w tych gminach, które 
nie mają takich projektów, to tak może być, ale 
w gminach, w których te projekty są realizowa-
ne, wygląda to troszkę inaczej.

No, ktoś też powiedział, że elektrownie gazowe 
to jest OZE. No, ciekawe, wydawało mi się, że nie, 
ale… W Danii chyba czy gdzieś tam… Może źle to 
zrozumiałem.

Już konkludując, chciałbym w ślad za senato-
rem Chróścikowskim, zwrócić się o to, żebyśmy 
jednak przyjęli tę ustawę. Składam także po-
prawkę, poprawkę, która wynika… Ja przepra-
szam pana ministra i ministerstwo, i koleżanki, 
i kolegów senatorów, że to dzieje się tak troszkę 
w ostatniej chwili. Jednak właśnie po przeana-
lizowaniu tego, co do tej pory zostało zgłoszone 
w poprawce – dotyczy to mojego województwa, 
ale wiem, że i innych województw w Polsce – 
pojawił się taki problem, że nie ma programu, 
w którym gmina ogłasza 1 przetarg i buduje ileś 
instalacji na prywatnych domach i przekazuje to 
w użytkowanie. Jest tak, jak w przypadku naszego 
regionu, że każdy beneficjent indywidualnie do-
staje grand, a właściwie na koniec dostaje zwrot, 
refundację części poniesionych kosztów, i każdy 
sam przeprowadza postępowanie o wyłonienie 
wykonawcy i z tego grantu korzysta. Pojawiła się 
wątpliwość, czy ta dotychczasowa poprawka obej-
muje takie sytuacje i daje czas do końca 2023 r. 
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na zrealizowanie rozpoczętych już projektów. No 
i taką poprawkę, żeby jednak była pewność, że 
można to jeszcze będzie realizować w przypadku 
właśnie tych kilkudziesięciu gmin, które w moim 
regionie są, ale jak mówię…

(Sygnał timera)
…i  jak wynika z rozmowy z marszałkami, 

wiem, że w innych województwach też tak bywa… 
Chodzi o to, żeby one mogły z tego skorzystać na 
dotychczasowych zasadach.

No więc dajmy szansę, żeby te poprawki zo-
stały przyjęte i przekazane do Sejmu, a wtedy, 
zrobimy dobrą robotę, żeby projekty na dotych-
czasowych zasadach zostały zrealizowane.

(Sygnał timera)
Przepraszam, Panie Marszałku, za maleńkie 

przedłużenie. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Informuję, że lista mówców została wyczer - 

pana.
Dla porządku informuję, że państwo senato-

rowie Alicja Chybicka, Jolanta Hibner, Aleksander 
Szwed, Ryszard Świlski, Mariusz Gromko, 
Beniamin Godyla, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, 
Adam Szejnfeld, Władysław Komarnicki, Janusz 
Pęcherz i Joanna Sekuła złożyli swoje przemówie-
nia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o  charakterze legi-
slacyjnym na piśmie złożyli państwo senatoro-
wie Jacek Bogucki, Wojciech Konieczny, Dorota 
Tobiszowska i Jerzy Chróścikowski.

Zamykam dyskusję.
Ponieważ zostały złożone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, Komisję Środowiska 
oraz Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do punktu siódmego…
(Głos z sali: Nie ma scenariusza.)
No to go dajcie… Jest tutaj.
Przystępujemy do rozpatrzenia punk-

tu siódmego porządku obrad: drugie czytanie 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawial-
nych źródłach energii oraz ustawy – Prawo 
energetyczne.

Przypominam, że projekt ten został przed-
stawiony przez Komisję Nadzwyczajną do spraw 
Klimatu w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu 
i zawarty jest w druku nr 578. Przy rozpatrywa-
niu tego projektu nie mają zastosowania przepisy 
dotyczące pierwszego czytania projektu ustawy 
w komisjach senackich.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nadzwyczajnej 
do spraw Klimatu, pana senatora Stanisława 
Gawłowskiego, o przedstawienie projektu ustawy.

Senator SpraWozDaWca 
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przy okazji omawiania wniosku o odrzucenie 

tego pierwotnego projektu omawiałem również 
projekt… uzasadniałem konieczność przyjęcia te-
goż projektu, więc pozwolę sobie już nie powta-
rzać tego uzasadnienia ze względu na późną porę. 
Dodam tylko, że wszystkie te projekty, które są 
tzw. projektami parasolowymi i projektami gran-
towymi, projekty, o których mówił przed chwilą 
pan senator, mój przedmówca, są zabezpieczo-
ne w tym projekcie ustawy, który komisja wnosi 
pod obrady i o którego przyjęcie prosi. Dziękuję 
bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

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

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania również pana senatora 
Stanisława Gawłowskiego.

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

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 
w sprawie przedstawionego projektu ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Ireneusz Zyska: Tak, poproszę.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Może być z miejsca.
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Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym powiedzieć bardzo krótko. Ten 

projekt senacki jest sprzeczny i właściwie wy-
klucza się z projektem poselskim, nad którym 
Wysoka Izba pracuje, projektem z druku senac-
kiego nr 560. Przedstawiłem już bardzo bogatą 
argumentację, uzasadniając projekt poselski, 
wyrażając stanowisko Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska. Chcę powiedzieć, że projekt senacki 
jest szkodliwy, nieodpowiedzialny. Rekomenduję 
Wysokiej Izbie odrzucenie tego projektu. Dziękuję 
bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rządu zwią-
zane z omawianym punktem porządku obrad.

Nie widzę chętnych.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu…
(Głos z sali: Senator Jazłowiecka.)
No, w ostatniej chwili, Pani Senator. Czy pani…
(Senator Danuta Jazłowiecka: Tak.)
To bardzo proszę.

Senator 
danUTa Jazłowieck a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Obywatelom Polski coraz bardziej zaczyna 

zaglądać w oczy strach. Postępująca inf lacja, 
wyjątkowy wzrost cen paliw oraz spowodowa-
na pandemią koronawirusa COVID-19 niepew-
ność zatrudnienia sprawiają, że te obawy nie są 
bezpodstawne. Pandemia, zwyżki cen paliw to 
kwestie globalnego trendu. Tym bardziej wyma-
gają one ogromnej odpowiedzialności, rzetelności 
w podejmowaniu decyzji i w działaniach rządu 

służącego prawie 38-milionowemu społeczeń-
stwu. Ten rząd jest zobowiązany zapewnić nam 
bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne.

Zmiany legislacyjne koncentrujące się na nie-
zwykle istotnym elemencie trosk Polaków, jakim 
są ceny gazu, są szalenie istotne. Celem ustawy 
jest minimalizacja podwyżek przy jednoczesnym 
zapewnieniu przedsiębiorstwom odzyskania 
kosztów łączących się z dostawami paliwa gazo-
wego. Przedsiębiorstwa energetyczne będą mogły 
doliczać takie koszty do cen dla odbiorców w go-
spodarstwach domowych w okresie 36 miesięcy 
od 1 stycznia 2023 r., co powinno powstrzymać 
skumulowane i jednorazowe podniesienie cen 
gazu w roku 2022.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Prawdo-
podobnie mechanizm pozwalający przedsię-
biorstwom energetycznym na odzyskanie 
rzeczywistych kosztów jest w zaistniałych oko-
licznościach na krótką metę dobrym rozwiąza-
niem. Należy to jednak traktować jako odroczenie 
wybuchu bomby. Biorąc pod uwagę wiele czyn-
ników przekładających się na niski poziom bez-
pieczeństwa, nie możemy być pewni, że np. od 
2023 r. obywatelom będzie się żyć łatwiej. Może 
się wówczas okazać, że nawet niewielka pod-
wyżka będzie zabójcza dla polskich gospodarstw. 
Niestety nie możemy mieć pewności co do możli-
wości finansowych przedsiębiorstw energetycz-
nych, zwłaszcza tych najmniejszych. Opóźnienie 
zysków, konieczność ubiegania się o zewnętrz-
ne finansowanie, wciąż rosnące ceny paliwa – 
wszystko to może doprowadzić przedsiębiorstwo 
do spirali zadłużenia. Jeżeli nawet do załamania 
finansowego nie dojdzie przed 2023 r., to okres 
obecnego zawieszenia i niepewności co do dal-
szych losów może obniżyć kondycję firmy ener-
getycznej na całe lata. Dlatego też Urząd Regulacji 
Energetyki musi dokładnie nadzorować sytuację 
przedsiębiorstw branży energetycznej, tak żeby 
jednostronna dbałość o interesy konsumentów 
nie przyczyniła się do zapaści polskiego sektora 
energetycznego.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pomimo 
wielu przedsięwzięć mających na celu wzrost 
dywersyfikacji źródeł energii nadal jesteśmy 
w  ogromnym stopniu narażeni na destabili-
zację kraju wskutek ograniczeń dostaw. Mimo 
iż Polska w mniejszym lub większym stopniu 
przygotowała się na nadejście zimy, przezornie 
uzupełniając rezerwy, kwestia bezpieczeństwa 
energetycznego wciąż stanowi jeden ze słabszych 
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aspektów ogólnego bezpieczeństwa naszego kra-
ju. Nie ma co się oszukiwać. Mimo że do obecnej 
sytuacji kryzysowej przyczyniły się takie czyn-
niki jak wyczerpanie niektórych źródeł wydoby-
cia czy remonty infrastruktury przesyłowej, to 
jednak o olbrzymim wzroście cen paliw zdecy-
dowały głównie interesy polityczne i gospodar-
cze niektórych państw. Niestety w przypadku 
zbieżności interesów producentów paliw możli-
wa jest destabilizacja całych krajowych rynków, 
a nawet, jak widzimy obecnie, całego kontynen-
tu. Musimy mieć tego świadomość i po przyjęciu 
ustawy, która gasi bieżący pożar, pochylić się nad 
kolejnymi przepisami, tak aby zminimalizować 
ryzyko wystąpienia podobnej sytuacji w przy-
szłości. W najlepszym przypadku pod wpływem 
unijnego nacisku dyplomatycznego sytuacja pali-
wowa wróci do normy, w najgorszym – faktycznie 
stanie się instrumentem towarzyszącym dalszej 
agresji na ziemie sąsiadującej z nami Ukrainy.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z pewnością 
postulowane zmiany legislacyjne w ustawie – 
Prawo energetyczne stanowią próbę ratunku pol-
skich gospodarstw domowych. Są one potrzebne 
i słuszne, jednak niosą ze sobą również ryzyko. 
W tym konkretnym przypadku nasza praca nie 
może zakończyć się na uchwalaniu procedowanej 
ustawy. Musimy nieustannie nadzorować zmiany 
na rynku energetycznym. Zwracajmy też uwagę 
na rozwiązania, jakie stosują inne kraje. W tym 
kryzysie nie jesteśmy sami…

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Ja bardzo przepraszam panią senator.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Tak?)
Pani mówi nie o tym punkcie. To jest następny.
(Senator Danuta Jazłowiecka: O tym, o prawie 

energetycznym.)
Nie, to będzie następny punkt, dotyczący pra-

wa energetycznego, projekt poselski. W tej chwili 
omawiamy ustawę o zmianie ustawy o odnawial-
nych źródłach energii oraz niektórych innych 
ustaw – inicjatywę komisji do spraw klimatu.

(Senator Danuta Jazłowiecka: Przepraszam 
wszystkich państwa i pana marszałka za to, że 
zabrałam czas. Przepraszam najmocniej.)

Traktujemy to jako wstęp do następnego 
punktu, tak że ciąg dalszy wtedy, gdy ten punkt 
będzie rozpatrywany.

(Senator Danuta Jazłowiecka: Dziękuję bar-
dzo. Przepraszam.)

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Informuję, że nikt więcej nie zgłosił się do za-

brania głosu.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi głosowaniami.

I na tym kończymy omawianie tego punktu.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, 

że drugiego dnia obrad, to jest jutro, bezpośred-
nio po rozpatrzeniu punktu: drugie czytanie pro-
jektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem 
Botaniki, Senat przystąpi do rozpatrywa-
nia punktu: drugie czytanie projektu uchwały 
w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia.

Proszę o komunikaty.

Senator Sekretarz 
aLeksander szwed 

Komunikat pierwszy. Wspólne posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz 
Komisji Środowiska w  sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych do ustawy o  zmianie 
ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 
niektórych innych ustaw odbędzie się jutro o go-
dzinie 9.00 w sali nr 176.

Komunikat drugi. Wspólne posiedzenie 
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w toku de-
baty nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym oraz niektórych innych ustaw 
odbędzie się jutro o godzinie 9.30 w sali nr 217. 
Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu sekretarzowi.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 10.00.
Dziękuję obecnym, pozdrawiamy nieobecnych.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 27)
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i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzo-
nego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r. – i roz-
patrzenie go jako punktu dwudziestego trzeciego 
porządku obrad.

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

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

Szanowni Państwo Senatorowie, zgodnie 
z wczorajszą zapowiedzią dziś obrady rozpocznie-
my od rozpatrzenia punktu: drugie czytanie pro-
jektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem 
Botaniki, a następnie przystąpimy do rozpatry-
wania punktu: drugie czytanie projektu uchwały 
w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia. Po 
rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie stanu 
ochrony zdrowia Senat powróci do rozpatrywa-
nia kolejnych punktów w kolejności porządku 
obrad, tj. od punktu ósmego: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo energetyczne.

Przystępujemy zatem do rozpatrzenia 
punktu dwudziestego pierwszego porządku 
obrad: drugie czytanie projektu uchwały usta-
nawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki.

Pragnę powitać obecnych na posiedze-
niu przedstawicieli Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego, panią prezes prof.  A nnę 
Mikułę… (Oklaski) …pana prof. Jana Jarosława 
Rybczyńskiego… (Oklaski) …a  także pana 
prof.  Arkadiusza Nowaka, dyrektora Ogrodu 
Botanicznego w Powsinie. (Oklaski)

Jednocześnie dziękuję bardzo za piękny bu-
kiet kwiatów, którym nas państwo obdarowali. 
(Oklaski)

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 543, a sprawozdanie – w druku nr 543 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
panią senator Jadwigę Rotnicką, o przedstawienie 
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 03)

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

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
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 macie wyłączone aplikacje do zdalnego 
udziału w posiedzeniu, a państwa senatorów bio-
rących udział w posiedzeniu w sposób zdalny in-
formuję, że za 15 minut zablokujemy możliwość 
przyłączania się do posiedzenia. W razie proble-
mów prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 
uprzednio państwu przekazany.

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

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 69 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w posiedzeniu.
Ta liczba, jak widzę, z  każdą chwilą się 

zwiększa.
Szanowni Państwo Senatorowie, proponuję 

uzupełnienie porządku obrad o punkty: ustawa 
o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych – i rozpatrzenie go jako punktu dwudzieste-
go drugiego porządku obrad; ustawa o ratyfikacji 
Traktatu w  sprawie Eurokorpusu i  statusu 
jego Dowództwa zawartego między Republiką 
Francuską, Republiką Federalną Niemiec, 
Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii 
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Senator SpraWozDaWca 
JadwiGa roTnick a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Przypadł mi zaszczyt prezentowania przed 

Wysoką Izbą uchwały ustanawiającej rok 
2022 Rokiem Botaniki. Inspiracją do podjęcia 
tej uchwały jest stulecie powstania Polskiego 
Towarzystwa Botanicznego. Chcąc podkreślić 
zasługi polskich botaników dla światowej nauki 
oraz przypomnieć, jak rozwijała się botanika 
polska po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści w roku 1918, Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
chciałby ustanowić rok 2022 Rokiem Botaniki.

Pozwólcie państwo, że w kilku słowach przy-
bliżę przedmiot badań, zainteresowań i  ludzi 
związanych z botaniką. Botanika należy do nauk 
podstawowych, a więc realizuje cele poznawcze. 
Poznanie to przebiega drogą obserwacji świata ro-
ślin oraz procesów w nim zachodzących, a tak-
że poprzez wykonywanie doświadczeń zarówno 
w warunkach naturalnych, jak i w warunkach la-
boratoryjnych. Zgromadzone dane są następnie 
wykorzystywane przez nauki bliskie praktyce, ta-
kie jak rolnictwo, leśnictwo, medycyna, farma-
kologia, a nawet kosmetologia, czym może panie 
będą zainteresowane.

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Bardzo państwa 

proszę o skupienie.)
Zainteresowanie botaniką sięga właściwie 

starożytności, a współczesność dla botaników 
polskich rozpoczyna się właściwie w okresie 
międzywojennym, bezpośrednio po odzyska-
niu niepodległości.

Pierwszym botanikiem, który dokonał waż-
nego dla światowej nauki odkrycia, był Michał 
Hieronim hr. Leszczyc-Sumiński. Łącząc pasje 
botaniczne i malarskie, odkrył i opisał jako pierw-
szy na świecie cykl rozwojowy paproci. Kolejny 
botanik, Antoni Rehman, należał do pionierów 
badań roślinności Afryki Południowej. Jeszcze 
większy wpływ na rozwój botaniki w  Polsce 
miał Edward Strasburger, wychowanek Szkoły 
Głównej Warszawskiej, botanik światowej sławy, 
twórca podstaw współczesnej cytologii.

Oczywiście te i inne sukcesy polskich botani-
ków, a także potrzeba ujednolicenia badań oraz 
nazewnictwa po okresie zaborów spowodowały, 
że niemal tuż po odzyskaniu niepodległości powo-
łano Polskie Towarzystwo Botaniczne. Pierwszy 

założycielski zjazd zwołano w kwietniu 1922 r. 
Zjazd odbył się w historycznej auli wykładowej 
Zakładu Botaniki w budynku Szkoły Głównej 
Uniwersytetu Warszawskiego. Na siedzibę władz 
naczelnych towarzystwa wyznaczono Warszawę. 
Postanowiono także powołać 5 oddziałów, miano-
wicie w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Warszawie 
i Wilnie. Polskie Towarzystwo Botaniczne zalicza 
się więc do najstarszych, co wymownie świadczy 
o jego znaczeniu, roli i pozycji w budowaniu silnej, 
nowoczesnej nauki polskiej.

Warto podkreślić, że towarzystwo posiada 
bardzo bogatą bibliotekę, księgozbiór sięga blisko 
50 tysięcy egzemplarzy. Towarzystwo organizuje 
wiele zjazdów naukowych, konferencji, warsz-
tatów naukowych, a także zwraca się do społe-
czeństwa, do młodzieży, popularyzując wiedzę 
o naszych roślinach.

Docenienie roli towarzystwa w badaniach na-
ukowych, w działaniach chroniących przed za-
pomnieniem dorobek i historię polskiej botaniki, 
a także w upowszechnianiu wiedzy o tej szcze-
gólnej części przyrody ze wszech miar zasługuje 
na wyróżnienie.

Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej roku 2022 Rokiem Botaniki jest uhono-
rowaniem polskich botaników i ich osiągnięć, 
a także docenieniem cywilizacyjnego znaczenia 
tej dziedziny nauki. Chcemy, aby Rok Botaniki 
przyniósł jeszcze większe uznanie w naszym 
społeczeństwie dla roli nauki, w szczególności 
botaniki, oraz jej wkładu w rozwój gospodarki 
i wpływu na nasze życie codzienne.

Ja jeszcze, mówiąc o działaniach polskich 
botaników, chciałabym przypomnieć, jak waż-
ną rolę odgrywa znajomość wszystkiego tego, 
co dotyczy świata przyrody, głównie roślin. 
Znalazłam taką wypowiedź, trochę dowcipną, 
taką popularną, jednego ze znanych polskich 
botaników, Władysława Szafera, który towa-
rzyszył nam do roku 1970, w którym zmarł. 
On powiedział tak: „Najgroźniejszym wro-
giem przyrody jest ludzka głupota i bezmyśl-
ność. Nigdy nie złożę broni i nigdy nie odłożę 
pióra, by ratować polską przyrodę”. Ochrona 
przyrody – ochroną człowieka. Właśnie w tej 
maksymie można by zawrzeć przesłanie, jakie 
Rok Botaniki niesie dla współczesnych obywa-
teli, dla współczesnej młodzieży, przesłanie, 
żeby wiedzę o przyrodzie szanowali, mieli ją 
w sercu i właściwie chronili. Dziękuję, Panie 
Marszałku. (Oklaski)
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MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców. Jest to w jednej osobie pani pro-
fesor, pani senator Jadwiga Rotnicka.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Nie widzę chętnych.
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwsza do dyskusji zapisała się pani se-

nator Alicja Zając.

Senator 
aLicJa zaJąc 

Panie Marszałku! Szanowni Goście! Wysoka 
Izbo!

Rok 2022 będzie rokiem szczególnym dla śro-
dowiska botaników, biologów, do których mam 
zaszczyt należeć – jestem absolwentem Wydziału 
Nauk Przyrodniczych na kierunku biologia w za-
kresie botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Tak się składa, że w roku 2022 minie 50 lat od 
rozpoczęcia przeze mnie studiów na wspomnia-
nej Alma Mater… (Oklaski)

Główne uroczystości odbywać się będą 
w Warszawie – bo jestem przekonana, że Wysoka 
Izba jednogłośnie przyjmie zaproponowaną przez 
senator Rotnicką uchwałę – 28 czerwca na terenie 
Uniwersytetu Warszawskiego pod hasłem: „Łączy 
nas umiłowanie roślin”.

Dziś Polskie Towarzystwo Botaniczne to ok. 
1 tysiąca członków zrzeszonych w 15 oddziałach 
regionalnych i 15 sekcjach specjalistycznych, to 
5 wybitnych wydawnictw naukowych, a także ko-
misje oraz kapituły nagród i odznaczeń za wybit-
ne osiągnięcia naukowe.

Nadchodzący rok 2022 to także okazja do przy-
pomnienia innych ważnych wydarzeń i rocznic 
wiążących się z botaniką polską i światową.

Blisko 90 lat minęło od powstania z inicja-
tywy wybitnego botanika, prof. Władysława 
Szafera, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w latach 1936–1938, pierwszych polskich parków 
narodowych – Pienińskiego Parku Narodowego 
i Białowieskiego Parku Narodowego w 1932 r. 

W 2020 r. upłynęło 70 lat od powołania pierwsze-
go po II wojnie światowej polskiego parku naro-
dowego w Górach Świętokrzyskich, z inicjatywy 
prof. Szafera.

Osiągnięcia polskiej botaniki zaznaczyły się 
w historii nauki światowej. Minęło 125 lat od cza-
su, kiedy najwybitniejszy z polskich botaników, 
prof. Marian Raciborski rozpoczął swoje badania 
nad f lorą Jawy, w czasie których oprócz znako-
mitych prac pterydologicznych powstały niezwy-
kle użyteczne studia dotyczące pasożytów roślin 
uprawnych i sposobów ich zwalczania. W ten 
sposób botanika po raz kolejny ukazała się jako 
nauka dostarczająca użytecznej wiedzy i wska-
zująca na sposoby jej wykorzystania w celach go-
spodarczych. Prof. Marian Raciborski, założyciel 
szkół botanicznych w Krakowie i Lwowie, niemal 
symbolicznie podniósł z upadku ogród botanicz-
ny w Krakowie po tym, jak został jego dyrekto-
rem w 1912 r. Już rok później utworzył Instytut 
Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego i na-
dał kierunek badaniom w nim prowadzonym. 
Warto zaznaczyć, że angażował się również 
w działalność niepodległościową, w trakcie licz-
nych wykładów popularyzował wiedzę o pięknie 
i złożoności rodzimej i światowej przyrody. Jego 
wielkie plany rozwoju polskiej botaniki przerwała 
przedwczesna śmierć w 1917 r. Dziś, wsparci tym 
przykładem, przykładamy ogromne znaczenie do 
praktycznego wykorzystania zdobyczy nauki.

W tym kontekście warto wspomnieć, że już 
75 lat temu prof. Aniela Krawiecowa została kie-
rowniczką Zakładu Morfologii i  Systematyki 
Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego i zorgani-
zowano dla tych studentów pierwszą w Polsce te-
renową praktykę botaniczną.

Renesans zainteresowania ziołolecznictwem 
oraz zdrową roślinną żywnością, jakiego obec-
nie jesteśmy świadkami, prowadzi nas do posza-
nowania zdobyczy cywilizacyjnych, nowoczesnej 
medycyny i technologii żywności w swoistej pętli 
czasu, do codziennego wykorzystania roślin, któ-
re przez setki lat stanowiły podstawę egzystencji 
naszych przodków, a jednocześnie dla współcze-
snych pozostają wciąż w sferze niewykorzysta-
nego potencjału.

Rozległość możliwości wykorzystania natu-
ralnych warunków przyrodniczych Polski za-
owocowała wieloma inicjatywami społecznymi. 
Wśród tych, które najgłębiej sięgają do słabo za-
gospodarowanego potencjału Polski właśnie 
w tym zakresie, warto wymienić przynajmniej 
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1 oddziałujący na wiele znaczących środowisk 
i ośrodków naukowych. Mija już 10 lat od zało-
życielskiego zebrania Polskiego Towarzystwa 
Zielarzy i Fitoterapeutów, które miało miejsce 
w 2012 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie; 
obecnie to Karpacka Państwowa Uczelnia 
w Krośnie. 

Ustanowienie roku 2022 Rokiem Botaniki 
przyczyni się niewątpliwie do wzrostu zaintere-
sowania tą dziedzina nauki i jej dalszego rozwoju, 
do upowszechniania jej osiągnieć, a przez to do 
szerszego wykorzystania bogactwa przyrodnicze-
go Polski. Bardzo dziękuję.

I dziękuję z tego miejsca jeszcze raz inicjato-
rom ustanowienia Roku Botaniki. Za tę inicjaty-
wę bardzo dziękuję.

Proszę Wysoką Izbę o podjęcie przez aklama-
cję tej uchwały. Dziękuję. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczer - 

pana.
Dla porządku informuję, że pan senator 

Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu uchwały, które objęłoby jedynie 
głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone razem 
z innymi głosowaniami pod koniec posiedzenia.

Ale już teraz zapraszam do mównicy panią 
prof. Annę Mikułę, prezes Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego, w  celu krótkiego wystąpienia 
okolicznościowego.

prezeS  
polSkieGo toWarzyStWa 
BotaniczneGo 
anna mikUła 

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena - 
torowie!

Zostało dzisiaj powiedzianych wiele ciepłych 
i ważnych słów na temat botaniki i botaników. 
Bardzo miło to było słyszeć. W zasadzie nie pozo-
staje mi nic innego, jak tylko prosić o pozytywne 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

głosowanie, chyba w dniu jutrzejszym, w sprawie 
ustanowienia roku 2022 Rokiem Botaniki. Będzie 
to dla nas ogromny zaszczyt, dlatego że wtedy bę-
dziemy mogli głośniej mówić o roli botaniki, o roli 
nauk botanicznych w życiu człowieka, w gospo-
darce, w kraju, a także o korzyściach i zagroże-
niach, jakie niesie obcowanie z roślinami.

Do zgłoszenia się do państwa z  prośbą 
o uchwalenie Roku Botaniki skłoniło nas stu-
lecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 
a w zasadzie jego aktywnej działalności na rzecz 
wspierania nauk botanicznych i ich populary-
zacji w społeczeństwie. Centralne obchody od-
będą się 28 czerwca przyszłego roku nieopodal, 
bo na Krakowskim Przedmieściu w kampusie 
Uniwersytetu Warszawskiego, tam, gdzie 100 lat 
temu odbył się pierwszy, założycielski zjazd na-
szego towarzystwa. Ale oczywiście pragnę zapew-
nić, że to nie będą tylko uroczystości 28 czerwca. 
Obchody zaczną się od 1 stycznia. W zasadzie 
nasze przedsięwzięcia botaniczne, które planu-
jemy, postaraliśmy się zmieścić w tym folderku, 
chociaż było to niezwykle trudne, zapisane jest 
to maczkiem, są to 2 strony formatu A4. To nie 
są wszystkie przedsięwzięcia, które planujemy. 
Myślimy, że w te nasze obchody jubileuszowe i, 
mam nadzieję, Rok Botaniki włączą się również 
uczelnie wyższe, instytuty badawcze, ogrody bo-
taniczne – wszyscy ci, którzy kochają przyrodę.

Przy tej okazji chciałabym również powie-
dzieć, że Polskie Towarzystwo Botaniczne ak-
tywnie działa na polu naukowym. To jest nasze 
ostatnie przedsięwzięcie. Polskie Towarzystwo 
Botaniczne partycypowało w wydaniu książki 
„Ilustrowana f lora Tadżykistanu” dokumentu-
jącej jedno z najgorętszych botanicznie miejsc na 
Ziemi. Jest to opracowanie 15-letnich badań bota-
ników polskich. Odkrywają oni wiele gatunków 
nowych i ważnych dla nauki.

Proszę państwa, bardzo dziękuję za to, że 
mogłam zabrać głos. Panu marszałkowi przeka-
żę efekty naszych przedsięwzięć, jak również to 
preludium do Roku Botaniki. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Prezes. Proszę być spo-
kojną, intuicja i umiejętność wyczuwania nastro-
jów Wyższej Izby dają mi w zasadzie pewność, że 
Rok Botaniki zostanie ustanowiony.
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Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
osiemnastego porządku obrad: drugie czyta-
nie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu 
ochrony zdrowia.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 561, a sprawozdanie – w druku nr 561 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Zdrowia, panią senator Beatę 
Małecką-Liberę, o  przedstawienie wspólnego 
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator SpraWozDaWca 
BeaTa małeck a-LiBera 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia. 
Obie komisje w dniu 23 listopada odbyły posiedze-
nie i przyjęły wspólne sprawozdanie, jak również 
autopoprawki.

Chcę dodać, że marszałek Senatu skierował 
projekt tej uchwały do Komisji Ustawodawczej 
i Komisji Zdrowia w dniu 5 listopada, a, tak jak 
powiedziałam, komisje spotkały się 23 listopa-
da. Dlaczego mówię o tych 2 datach? Ponieważ 
uchwała jest apelem, apelem o to, żebyśmy zwró-
cili uwagę na stan ochrony zdrowia, jaki jest obec-
nie. 5 listopada wydawało się, że rozwój epidemii, 
przyrost zachorowalności spowoduje, iż rząd, 
Ministerstwo Zdrowia podejmie bardziej rady-
kalne przedsięwzięcia i być może apel pozosta-
nie tylko apelem. Dzisiaj, po tych 3 tygodniach 
muszę powiedzieć, że teraz jest to już wołanie 
o pomoc. Ochrona zdrowia jest w kryzysie, w to-
talnym kryzysie, a sytuacja związana z epide-
mią jest jak stan wojny. My jesteśmy na wojnie, 
Szanowni Państwo, walczymy z dwoma przeciw-
nikami: od prawie 2 lat z wirusem i z pracowni-
kami ochrony zdrowia, którzy obecnie protestują 
na ulicy w tzw. białym miasteczku i dopominają 
się o swoje prawa, wołają o rozwiązanie proble-
mów ochrony zdrowia i o spotkanie z premierem, 
czego się niestety przez ten cały czas, od wrze-
śnia, nie doczekali.

Ten apel, który wystosowaliśmy, jest z naszej 
strony wyrazem troski o zdrowie i życie społe-
czeństwa, bo epidemia, która nas dotknęła, jest 
straszną tragedią. Od 2 lat nie potrafimy uporać 
się z nią na tyle, ażebyśmy mogli powiedzieć, że 
zrobiliśmy wszystko, wszystko co w naszej mocy, 

aby zabezpieczyć zdrowie i życie społeczeństwa. 
Epidemia i choroby zakaźne to obszar zdrowia 
publicznego. Wiążą się z tym działania, które 
wymagają skoordynowania, wymagają wspól-
nej organizacji i wymagają wspólnego wysiłku 
zarówno rządzących, jak i społeczeństwa. One 
muszą być zorganizowane, a co do tej organizacji 
mamy najwięcej wątpliwości.

Na posiedzeniu połączonych komisji odbyła 
się bardzo burzliwa debata. Padało wiele argu-
mentów za i przeciw. Ja postaram się sprawozdać 
to wszystko, co było na posiedzeniu połączonych 
komisji, i oddać całokształt prac, jakie powinny 
być wykonane, aby prawidłowo zarządzać epi-
demią. Od początku wiadomo było, że potrze-
ba 3 elementów: masek, dystansu i testowania. 
Kolejny element, który później doszedł, to szcze-
pienia. I jesteśmy przekonani, że gdyby wszystkie 
te elementy były realizowane zgodnie ze sztuką 
medyczną, to ich efekt byłby o wiele lepszy, niż 
jest w tej chwili. Niestety, przeważały głównie 
decyzje polityczne, a właściwie w tej chwili moż-
na powiedzieć, że przez ostatnie miesiące nawet 
brak decyzji, całkowicie pasywne zachowanie 
Ministerstwa Zdrowia, które właściwie wyco-
fało się z jakichkolwiek decyzji mogących ochro-
nić osoby i spowodować, że Polska nie będzie na 
tym niechlubnym miejscu pod względem liczby 
zgonów, na którym jest w tej chwili. Bo to jest 
dla nas największe wyzwanie, że każdego dnia 
umierają nasi obywatele, umierają, choć niektó-
rzy z nich pewnie mogliby żyć. Mogliby żyć, gdyby 
byli świadomi, gdyby się zaszczepili, gdyby cho-
dzili w maskach, gdyby trzymali dystans. Niby 
wszystko bardzo proste i jasne, ale niestety brak 
egzekwowania wspomnianych zaleceń, brak wy-
konywania wspomnianych poleceń spowodował, 
że każdego dnia narasta fala zakażeń, a także, 
niestety, co najgorsze, zgonów.

Kiedy obserwuje się ościenne państwa, jasno 
widać, że tam, gdzie poziom wyszczepienia jest 
wysoki, jest również mała liczba zgonów. Bo takie 
jest prawo epidemii. Jeżeli stosujemy profilaktykę, 
jaką są szczepienia, i wyszczepiamy społeczeństwo 
w dużym procencie, to osiągamy tzw. populacyjną 
odporność. I na tym polega cała sztuka profilak-
tyki, aby liczba wyszczepionych osób sięgnęła 80% 
i więcej. Inaczej wirus mutuje, przeobraża się i cały 
czas nas atakuje. Dlatego też zarządzanie progra-
mem szczepienia jest ogromne ważne, odpowie-
dzialne i dlatego powinno odbywać się zgodnie ze 
sztuką medyczną, z wiedzą naukową.
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Jeżeli społeczeństwo nie zostało przekona-
ne, promocja szczepień nie zadziałała w sposób 
odpowiedni, to należy zastanowić się, co zrobić 
i jakich użyć narzędzi do tego, aby poziom tego 
zaszczepienia jednak wzrastał. Nikt tu nie mówi 
o przymusie, to jest nieprawda. „Przymus” to jest 
słowo obce w medycynie. Mówimy o obowiązku. 
O obowiązku. A żeby obowiązek szczepień był 
w społeczeństwie, społeczeństwo musi być także 
tego świadome, musi wiedzieć, dlaczego się ma 
szczepić. Bardzo często spotykam się z opiniami 
wątpiących osób… Aż 61%, zgodnie z sondażami, 
to są osoby, które są nieprzekonane, które wątpią. 
Gdyby je uświadamiać, gdyby je bardziej nakła-
niać, gdyby ruszyły autorytety, gdybyśmy opero-
wali prostym przekazem medycznym, gdybyśmy 
prowadzili różnego rodzaju akcje promocyjne, 
o wiele szersze, to wtedy byłaby szansa, że z tych 
61% duża część by się zaszczepiła.

Kolejnym problemem w trakcie całego zarzą-
dzania epidemią było testowanie. Wielokrotnie na 
ten temat również rozmawialiśmy i mówiliśmy, 
że testowanie tylko i wyłącznie osób z objawami 
to za mało, że musimy zwiększyć liczbę testów. 
Co się stało w tej chwili? My właściwie komplet-
nie nie wiemy, ile testów jest wykonywanych i jak 
one są analizowane. Gdzie jest sanepid ze swoją 
rolą, gdzie jest Państwowa Inspekcja Sanitarna? 
Gdzie są te drogi reżimu, w jaki sposób to przebie-
ga, jak wygląda przebieg mutacji wirusa? O tym 
wszystkim nie wiemy. Wiemy z przekazów dnia 
codziennego tylko tyle, że dnia tego i tego zaka-
żona została taka a nie inna liczba osób, że taka 
liczba osób zmarła. Nie wiem, jak państwo, ale ja 
nie mogę słuchać tego przekazu, suchego przeka-
zu o liczbie zgonów, bo dla mnie to nie jest liczba, 
dla mnie to są chorzy, dla mnie to są ludzie, nasi 
znajomi, sąsiedzi, być może rodzina. Śmierć każ-
dej z tych osób jest wielką tragedią. I skoro ta licz-
ba wzrasta, skoro liczba zakażeń nam wzrasta, to 
ja nie rozumiem, na co czekamy, na jakie decyzje.

I tutaj dochodzę do ważnej kwestii – działal-
ności Rady Medycznej. Ten temat również był 
omawiany w czasie posiedzenia. I cóż się oka-
zuje? Rada Medyczna mówi, że daje rekomenda-
cje, ale nie wszystkie są realizowane. Minister 
mówi, że są realizowane, że to, co rada uchwa-
li, to jest wdrażane. Wiecie państwo, prawda jest 
pośrodku. Otóż sytuacja wygląda tak napraw-
dę w ten sposób, że to, co rada uchwali i co jest 
ważne w danym momencie i ważne, żeby mini-
ster to wdrożył, to pojawia się w formie pisemnej 

i jest wdrażane. Jednak to, co jest mniej wygodne, 
mimo że rekomendowane przez Radę Medyczną, 
nie pojawia się w formie pisemnej. Nie pojawia 
się nawet w formie notatki. Jednak jest rekomen-
dowane i jest postulowane przez członków Rady 
Medycznej. No więc proszę się nie dziwić, że mi-
nister powie: oczywiście to, co zostało napisane 
jako rekomendacja, ja wykonałem. Tylko że nie 
wszystkie rekomendacje i nie wszystkie zalece-
nia, jakie są omawiane w czasie posiedzeń Rady 
Medycznej, są spisane.

Kolejna rzecz to obietnice, jakie padły ze stro-
ny Ministerstwa Zdrowia. Pamiętacie państwo 
fundusz kompensacyjny? Ten fundusz kompen-
sacyjny był projektem rządowym. On trafił do 
laski marszałkowskiej w Sejmie, chyba nawet 
miał jedną odsłonę w Komisji Zdrowia. No i co 
się z nim stało? Dlaczego nad nim nie proceduje-
my? Tylko dlatego, że boimy się ruchu antyszcze-
pionkowego i rozmów o zagrożeniach z powodu 
szczepień? Przecież ten fundusz miał być jed-
nym z elementów właśnie wspierających i osła-
niających, powstał z myślą o tych wątpiących, 
tych, którzy mają prawo mieć wątpliwości. Nie 
zrealizowaliście tego państwo. Później pojawi-
ły się różne inne pomysły, które mają pomóc we 
wdrażaniu i egzekwowaniu tych wszystkich za-
ostrzeń, tych wszystkich propozycji, które zosta-
ły przez Radę Medyczną artykułowane. Między 
innymi pojawił się pomysł, aby wdrożyć tzw. 
paszport covidowy, znane pojęcie, funkcjonują-
ce w całej Europie, nikt z tym nie ma problemu. 
Kiedy jeździmy po Europie, wszędzie, wchodząc 
do restauracji, do sklepu, pokazujemy paszport. 
Nikt nie ma tam problemu, że obnaża się z tym, 
czy jest szczepiony, czy nie, nie ma wątpliwości, 
że jest w jakiejś segregacji sanitarnej – po prostu 
pokazuje i wchodzi. Taka sama propozycja padła 
także u nas w kraju, aby taki paszport covidowy 
był pokazywany w momencie, kiedy wchodzimy 
do różnych instytucji publicznych. Dlaczego nie 
możemy tego wdrożyć? Czego się boimy? Tego, 
że będziemy osłaniać osoby, które są zaszczepio-
ne, ale również te, które z różnych przyczyn nie 
mogą się zaszczepić? Bo pamiętajcie państwo, że 
szczepienie jest – jeszcze raz to powtórzę – drogą 
do odporności zbiorowej. My szczepimy się po to, 
żeby uchronić się przed ciężkim przebiegiem cho-
roby, ale im więcej osób się zaszczepi, im większe 
będzie wyszczepienie populacyjne, tym większa 
będzie szansa, że zwyciężymy wirusa. Czy na-
prawdę nie warto o to zabiegać?
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Kolejna kwestia, o której również mówił pan 
minister, to wsparcie dla pracodawców. Miała być 
możliwość, aby pracodawcy sprawdzali swoich 
pracowników, aby mogli oni w jakiś bezpieczny 
sposób przemodelować pracę, odsunąć osoby za-
grożone, np. w handlu czy w szkołach. Dlaczego na 
to nie ma zgody? Dlaczego nie procedujemy tego 
bardzo prostego przepisu, który nawet w drodze 
rozporządzenia może zostać wprowadzony?

Pan minister ostatnimi czasy opowiada tyl-
ko o tym, że jeszcze nie czas, jeszcze nie pora, że 
jeszcze nie nadeszła ta najgorsza, czarna godzina, 
że dopiero po jej nadejściu podejmie jakąkolwiek 
decyzję. Jest tylko pytanie, czy ten okres waha-
nia się, ten okres bezsiły, który trwa w tej chwili 
i skończy się w momencie nadejścia tej najczar-
niejszej godziny, nie powoduje, że ileś osób umie-
ra. Czy naprawdę nie ma refleksji nad tym, że to 
są konkretne osoby?

Ostatnio słyszę również, że pora na rozmowę 
z opozycją, że powinniśmy się połączyć, zgłaszać 
wspólne projekty i propozycje. Uważam, że czas 
na rozmowy polityczne, na jakieś dywagacje, co 
zrobić, był pół roku temu. Teraz powinna być już 
wdrażana konkretna, dopracowana, przedysku-
towana strategia postępowania. Ten czas, kiedy 
apelowano, kiedy się zwracano do społeczeń-
stwa, minął. My naprawdę jesteśmy w sytuacji 
kryzysowej.

To, co jest w tej chwili – zauważacie państwo, 
co znowu dzieje się w szpitalach – jest po pro-
stu naszą kolejną porażką w ochronie zdrowia. 
Co z tego, że przybędzie łóżek covidowych? Tak, 
przybędzie, ale oczywiście kosztem innych pa-
cjentów. Liczebność personelu nie zwiększy się 
nagle dwukrotnie. Te szpitale, te oddziały, któ-
re zostaną przekształcone w oddziały covidowe, 
będą zabezpieczały pacjentów zakażonych. Ale 
co z resztą? Przecież państwo wiecie, co się stało 
po trzeciej fali, jaki był przyrost zgonów. Oprócz 
zgonów na COVID były zgony z powodu chorób 
nowotworowych, zawałów czy innych nieszczęść, 
które spotkały naszych rodaków, którzy po prostu 
nie zostali zdiagnozowani albo dotarli do szpitali 
zbyt późno.

I to samo, dokładnie to samo, gotujemy im 
w tej chwili. Jeżeli minister zdrowia mówi, że on 
podejmie decyzję w momencie, kiedy braknie łó-
żek covidowych, no to my, Szanowni Państwo, nie 
możemy się na to zgodzić, naprawdę nie możemy. 
I apeluję do was jako senatorów, jako osób z man-
datem, z wielkim poparciem w swoich regionach. 

Proszę was o to, abyście przyjęli ten apel, bo to jest 
apel wynikający z troski o zdrowie i życie społe-
czeństwa. Apeluję o to, żebyśmy wszyscy zaczęli 
wspólnie działać i pomagać społeczeństwu w po-
dejmowaniu trudnych decyzji. My jesteśmy świa-
domi, jesteśmy odpowiedzialni. Tak, to jest także 
nasza odpowiedzialność.

Na posiedzeniu Komisji Zdrowia poruszano 
również tematy niekoniecznie związane z samym 
procesem epidemii czy z problemami pracowni-
ków ochrony zdrowia. Pan minister dostarczył mi 
bardzo dobre dokumenty, materiały, które chcia-
łabym w tej chwili państwu przekazać.

Otóż mowa była również ze strony pana mi-
nistra o tym, jak jest dobrze w ochronie zdro-
wia, jak wielu nowych pracowników mamy w tej 
chwili w systemie, jak się podwoiła liczba studen-
tów, jak się zwiększyła ilość środków finanso-
wych w systemie. Otóż, Panie Ministrze, bardzo 
dziękuję za te materiały, bo one mi uświadomi-
ły, o czym nawet nie wiedziałam, że to my, to 
nasza ekipa za czasów Platformy spowodowała, 
że ilość kadry medycznej wzrosła. Pan tu jasno 
pisze: w roku akademickim 2015/2016 nastąpił 
wzrost liczby miejsc na studia stacjonarne i nie-
stacjonarne na kierunku lekarsko-dentystycz-
nym, na studia stacjonarne w języku polskim 
itd., itd. Wzrost nastąpił np. w roku akademic-
kim 2015/2016 i to był wzrost liczby miejsc – 
wcześniej było ich 5 tysięcy 400 – o 1 tysiąc 890. 
Panie Ministrze, jak pan myśli, dlaczego nastą-
pił ten wzrost? Czyż nie wcześniej otwarto nowe 
kierunki i nowe szkoły, w których studenci mogli 
się uczyć? Dopiero po takich ruchach ma pan po 
wielu latach przyrost odpowiedniej liczby kadr. 
Dziękuję bardzo za ten materiał, który mogę tu-
taj państwu przedstawić.

A drugi materiał dotyczy wzrostu nakładów 
na ochronę zdrowia. Oczywiście jest wzrost, bo 
jest wzrost składki. Gospodarka dobrze się mia-
ła przez ostatnie lata i wpływy ze składki do 
Narodowego Funduszu Zdrowia rzeczywiście 
wzrastały. Ale pytanie: jak te pieniądze przełoży-
ły się na rzeczywistość, na wskaźniki zdrowotne? 
Wszystkie spadły, łącznie z długością życia. Jak 
przełożyły się one na kolejki, na dostępność spe-
cjalistów, a jak na zadłużenie szpitali, które cały 
czas narasta? Do tego proszę sobie jeszcze doło-
żyć wzrost kosztów, bo przecież wszystko drożeje, 
łącznie z lekami, z energią, także z wynagrodze-
niem, a nowoczesne procedury, które w medycy-
nie są powszechnością, z roku na rok te koszty 
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zwiększają. Zatem możemy wkładać dużo pienię-
dzy, pytanie jest tylko, jaki jest tego efekt… 

(Sygnał timera)
Już kończę. Reasumując, jeszcze raz zwracam 

się do Wysokiej Izby z apelem, z prośbą: nie bądź-
my obojętni. Zareagujmy na to. Zwróćmy uwagę 
ministrowi zdrowia, aby również był odważny 
i zaczął podejmować decyzje, które rekomendu-
ją mu medycy, eksperci, którzy wiedzą, jak za-
rządzać epidemią i robią to w dobrej wierze. Nie 
bądźmy obojętni. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

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

Przypominam, że wnioskodawcy upoważni-
li do ich reprezentowania również panią senator 
Beatę Małecką-Liberę.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę. Pan senator Aleksander Szwed.

Senator 
aLeksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, gdy rok, półtora roku temu rząd 

wprowadzał obostrzenia, mówiliście państwo 
o łamaniu praw człowieka, o łamaniu swobód 
obywatelskich. Teraz żądacie wprowadzenia de-
cyzji ograniczających szerzenie się koronawirusa. 
Chciałbym zapytać, bo w tej państwa politycznej 
uchwale brakuje konkretów, jakich konkretnie 
obostrzeń państwo żądacie, które dziedziny go-
spodarki chcecie wyłączyć. Czego konkretnie żą-
dacie, jeśli chodzi o obostrzenia?

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Panie Senatorze, nikt nie mówił tak, jak po-
wiedział pan na początku, że były jakieś tam 
obostrzenia, z którymi my się nie zgadzamy. 
Nieprawda. A czego żądamy? Realizacji postu-
latów Rady Medycznej, zarządzania epidemią 
zgodnie ze sztuką medyczną, tego wszystkiego, 
co rekomenduje Rada Medyczna, chcemy, aby 
rząd to wdrożył. Rada Medyczna od długiego 
czasu, od wielu miesięcy mówi o tym, że należy 
zapewnić większe bezpieczeństwo osobom, któ-
re są zaszczepione, chronić te osoby, bo one po 
coś tę szczepionkę brały. Dlatego wymagany jest 
paszport covidowy, o którym mówię, wymagane 
jest zachowanie dystansu, wymagane jest nosze-
nie maseczek. Dlaczego państwo nie jest w stanie 
wyegzekwować noszenia masek? Przecież w gale-
riach, w sklepach, na meczu, wszędzie… Widział 
pan, żeby ludzie gdziekolwiek nosili maseczki?

Dzisiaj rano pan prof. Horban powiedział, że 
to jest wina społeczeństwa. Nie, to nie jest wina 
społeczeństwa, bo społeczeństwo ma odgórny 
przykład i w zależności od tego, jakie są restryk-
cje, jak państwo egzekwuje swoje wytyczne, tak 
się zachowuje. Nie jest to też wina medyków, 
tak jak ostatnio usłyszałam, bo medycy zarów-
no chodzą w maskach, jak i rozmawiają o tym 
ze swoimi pacjentami. To jest kwestia egzekwo-
wania prawa, tak jak każdego innego, które nie-
stety Polacy potrafią ominąć, potrafią oszukać, 
a w tym przypadku sami sobie szkodzą. I egze-
kucja prawa, wyegzekwowanie tych zaleceń jest 
po stronie rządu. To jest właśnie organizowanie 
działań i zarządzanie epidemią. Dystans. W tej 
chwili jest powiedziane, że wszelkie masowe spo-
tkania, imprezy powinny być ograniczane. Czy 
są ograniczane, Panie Senatorze? Nie są. A to jest 
również kwestia egzekwowania prawa. Skoro jest 
na to przyzwolenie, to sytuacja niestety wymyka 
się spod kontroli.

Dlatego chcąc w jakiś sposób zachęcić osoby… 
My chcemy zachęcać do szczepień, a nie karać, 
nie oddziaływać przymusem, choć ja tu słyszę, 
że proponujemy przymus szczepień. Nie, propo-
nujemy zachęty. Ale żeby zachęcać, to trzeba tym 
ludziom również dać jakiś argument do ręki… 

(Sygnał timera) 
Skoro się szczepię, jestem bezpieczna, to mogę 

wejść do kina, do galerii, do kościoła – bezpiecz-
nie. I o tym mówimy.
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WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Adama Szejnfelda.

Senator 
adam szeJnfeLd 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałbym zapytać panią senator o taką spra-

wę. Mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że 
w niektórych krajach na świecie, np. w Izraelu 
i w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim 
w Stanach Zjednoczonych, wprowadza się już na-
wet obowiązek szczepień. W innych krajach, mam 
tu na myśli szczególnie Europę, nie ma niejako 
bezpośredniego przymusu szczepienia – czyli sy-
tuacji: przymus, norma prawna versus sankcja 
karna – ale są podejmowane różne rozwiązania, 
takie jak np. we Włoszech, które zresztą mają po-
nad 82% zaszczepionych ludzi, a mimo to je wpro-
wadzają, też w Austrii, w Niemczech etc., nie tylko 
ograniczenia, lockdowny, miejscowe, lokalne, re-
gionalne czy krajowe, bo tego pewnie nikt by nie 
chciał również w Polsce, ale ograniczenia w funk-
cjonowaniu w życiu publicznym… 

(Sygnał timera) 
…w sferze publicznej osób niezaszczepionych, 

a contrario przywileje, tak to nazwijmy, dla tych, 
którzy się szczepią.

Czy jest jakiekolwiek uzasadnienie tego, że 
w większości krajów Europy można to wprowa-
dzać, a w Polsce rząd Prawa i Sprawiedliwości, 
Zjednoczonej Prawicy tego nie wprowadza?

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Przekroczył pan czas zdawania pytania 

o 28 sekund. Ponieważ wczoraj wprowadziliśmy 
tę instytucję mierzenia czasu, ja na razie podcho-
dzę do tego liberalnie, chociaż sygnał już słyszy-
my, ale lada moment naprawdę będę tego czasu 
restrykcyjnie, i inni wicemarszałkowie też, prze-
strzegał. Dlatego o tym przypominam.

Na odpowiedź – przepraszam, Pani Senator – 
ma pani 3 minuty. Niniejszym zapraszam.

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Panie Senatorze, to jest dobre pytanie, dlacze-
go wszyscy wokół nas wprowadzają większe re-
strykcje – dbając o stan zdrowia i życie swoich 
obywateli, posuwają się czasami nawet do bardzo 
odważnych decyzji, jak np. właśnie o obowiązku 
szczepień – a my jako jedyny kraj cały czas cze-
kamy. Dla mnie to jest zupełnie niezrozumiała 
i niewyjaśniona sytuacja. Bo moglibyśmy czekać, 
gdyby następował tylko wzrost zakażeń, ludzie 
by chorowali, zdrowieli. Tak, wtedy może moż-
na jeszcze czekać z wprowadzeniem restrykcji. 
Ale my umieramy, każdego dnia umiera 300–400 
osób, a nawet 500 osób. To jest tak, jakby każdego 
dnia znikała z mapy, jak już mówiłam, wioska 
czy jakaś dzielnica. To jest po prostu wielka tra-
gedia. Dlatego też ja tego nie rozumiem. Skoro na-
ukowcy, medycy, eksperci we wszystkich krajach 
rekomendują tego typu zalecenia i one są wdra-
żane z dobrym skutkiem, bo jednak w tych kra-
jach ludzie nie umierają – no, Szanowni Państwo, 
tam nie umierają ludzie – a my czekamy, to ja nie 
wiem, na co czekamy. Pan minister mówi, tak jak 
powiedziałam, że dopóki będą wolne łóżka, dopó-
ty nie podejmie decyzji, że bada nastroje, że się 
zastanawia. Myślę, że minister zdrowia raczej nie 
jest od badania nastrojów, tylko od ratowania ży-
cia ludzkiego, szczególnie w momencie katastrofy 
epidemicznej. To jest rola ministra zdrowia, ja ją 
tak pojmuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Agnieszkę Gorgoń-Komor. Bardzo proszę.

Senator 
aGnieszk a GorGoń-komor 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowna Pani Senator, kontynuując ten wą-

tek, chciałabym zapytać, czy na tym posiedzeniu 
Komisji Zdrowia – ja byłam na nim, ale może 
mi to umknęło – była taka deklaracja ministra, 
przy jakiej liczbie zgonów i przy jakiej liczbie 
ponownych zachorowań na COVID-19 podejmą 
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konkretne decyzje. Czy był jakiś deadline, była 
data, kiedy to wzorem innych państw będziemy 
podejmować takie kroki, żeby ograniczyć licz-
bę zgonów? Bo ona jest wymierna i to jest nasza 
wielka porażka w zarządzaniu pandemią przez 
te prawie 2 lata. Czy była podana jakaś konkret-
na data? Czy były podane jakieś przeliczniki zgo-
nów na liczbę mieszkańców? Czy ze strony pana 
ministra padło takie zapewnienie, że wtedy będą 
wprowadzać te ograniczenia? Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

O  ile pamiętam, na posiedzeniu Komisji 
Zdrowia nie, ale pamiętam, że pan minister 
Niedzielski deklarował, iż jeżeli będzie 1 tysiąc za-
każeń dziennie, to restrykcje zostaną zwiększone. 
W tej chwili jest ponad 30 tysięcy zakażeń i w dal-
szym ciągu brak reakcji. Stąd ten apel, Szanowni 
Państwo. To nie jest tak, że… Wy nam chcecie za-
rzucić, że my atakujemy rząd, mówiąc, że nic nie 
robi. Nie, my atakujemy w ten sposób, że mówimy 
o tym, że robi to za wolno, że jest spóźniony o kil-
ka miesięcy. A te kilka miesięcy to są konkretne 
zgony i konkretne nieszczęścia. Bo przecież cho-
dzi nie o to, żeby leczyć i żeby mieć cudowne leki 
na koronawirusa – oby one jak najszybciej były 
– ale o to, żeby zapobiegać, żeby ci ludzie nie za-
chorowali. Bo doskonale państwo wiecie, że na-
wet jeżeli wyzdrowieją i wrócą do domu, to ile jest 
powikłań, jak często borykają się jeszcze przez 
wiele miesięcy z różnymi dodatkowymi dolegli-
wościami pocovidowymi. A to wszystko przekła-
da się też na gospodarkę. I nikt tu nie mówi, Panie 
Senatorze… Jeszcze wrócę do tego pana pytania 
o zamykanie, o lockdowny. Nie. Mówimy o tym, 
żeby chronić społeczeństwo możliwie najbardziej 
jak się da.

A jeszcze przy tej okazji, skoro już jestem przy 
głosie, powiem, że to, co się dzieje w tej chwili 
z fałszywymi certyfikatami, to jest kolejne wy-
zwanie dla ministra zdrowia. Jestem cieka-
wa, jak minister zareagował na te informacje, 

które zostały oficjalnie podane, o fałszowaniu 
dokumentów.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Barbarę Zdrojewską.

Senator 
BarBara zdroJewsk a 

Bardzo dziękuję.
Zwracam tylko uwagę, że zegar raz działa, 

a raz nie działa. Dobrze byłoby, żeby działał cały 
czas. Przed chwilą cały czas wyświetlała się 1 mi-
nuta i nic się nie ruszało.

Szanowna Pani Senator, przede wszystkim 
dziękuję za podjęcie inicjatywy i przygotowanie 
tej uchwały. Chciałabym w tej chwili zapytać, czy 
rozmawialiście państwo o tym, o co pytają oby-
watele. Większość ludzi pyta mnie w tej chwili, 
jak to jest, że w czasie, kiedy liczba zachorowań 
była zbliżona do obecnej albo nawet mniejsza, za-
mykano lasy, łapano ludzi, którzy usiedli w par-
ku, którzy zdjęli maseczki, a teraz, przy czwartej 
fali rząd nie jest przygotowany i nie podejmuje 
żadnych działań, tak jakby kompletnie zawiesił 
walkę z pandemią na kołku. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Dziękuję bardzo.
Pani Senator, ja bardzo dziękuję za obecność 

pana ministra. On tu jest i był także na posiedze-
niu naszej komisji. Myślę, że obecność pana mini-
stra jest spowodowana głównie tym, że w apelu, 
który zawarliśmy w uchwale, są 2 wątki. Pierwszy 
jest związany z epidemią i ze stanem zagrożenia 
społeczeństwa. Drugi wątek to jest sprawa pro-
testu wszystkich zawodów medycznych i brak 
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rozwiązań, brak zamknięcia komitetu prote-
stacyjnego. Pan minister był negocjatorem, stąd 
pewnie jego obecność tutaj.

Ja bardzo boleję, że przez 1,5 roku walki z epi-
demią, przez 1,5 roku spotkań na posiedzeniach 
Komisji Zdrowia… Posiedzeń komisji było na 
pewno kilka, były także 2 posiedzenia na sali 
plenarnej… Komisja Zdrowia cały czas bardzo 
bacznie przygląda się temu, jak rozwija się epi-
demia, jakie są możliwości podejmowania walki 
z epidemią na świecie, w dobrej wierze pyta, do-
pytuje o raporty, o mutacje wirusa. Niestety ani 
razu nie spotkała się z ministrem zdrowia. Na 
wczorajszym koncyliacyjnym spotkaniu u pani 
marszałek Witek pan minister zdrowia również 
nie zaszczycił nas swoją obecnością. Myślę, że to 
jest dostatecznie wymowne.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Jerzego Czerwińskiego.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Goście! Uchwała składa się z 2 akapitów. W aka-
picie drugim czytamy: „Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej jest zaniepokojony biernością rządu”. To 
jest konstatacja. I o co postuluje? Postuluje „o pil-
ne podjęcie odpowiednich działań”, wzywa „do 
podjęcia niezbędnych decyzji”. 

Czy mogłaby nam pani przedstawić tutaj 
konkrety?

(Senator Beata Małecka-Libera: Ja cały czas 
mówię o konkretach, Panie Senatorze.)

Nie, myli się pani. Proszę podać w punktach. 
Cały czas starałem się pani słuchać. Konkrety. 
Proszę powiedzieć, że postulujecie, że Senat po-
stuluje to, to i to.

(Senator Beata Małecka-Libera: Panie 
Senatorze…)

Chodzi o to, żeby ci, którzy nas słuchają, mogli 
usłyszeć, czego chcecie, oprócz tego, że jęczycie, 
że jest źle itd. Czego konkretnie chcecie? To jest 
pierwsza kwestia. 

(Sygnał timera)

Druga kwestia. Akapit pierwszy mówi o tym, 
że jedną z przyczyn jest zły stan kadry w tym zna-
czeniu, że jest jej nieodpowiednia ilość, że jest jej 
za mało.

(Głos z sali: Czego chcecie?)
(Głos z sali: Proste. Koniec czasu!)
(Głos z sali: Maseczka, Panie Senatorze.)
Jak można wytłumaczyć taką oto myśl, że – 

w cudzysłowie – dzięki waszym działaniom na-
stąpił przyrost miejsc na studiach lekarskich? 
Mówimy o limitach, o 50%, o porównaniu obec-
nego roku do roku 2015. To wyście działali w tych 
ostatnich latach? Na pewno?

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Panie Senatorze, przede wszystkim proszę 
nie mówić do mnie „wy”, bo ja nie jestem „wy”, 
tylko jestem pana koleżanką z Senatu. (Oklaski) 
W Senacie się wzajemnie szanujemy. Ja do pana 
senatora naprawdę mam szacunek i  mówię 
„Panie Senatorze”. To po pierwsze.

(Senator Jerzy Czerwiński: Ja się zwracam do 
tych, którzy są autorami uchwały.)

Ale może pan powiedzieć „senatorowie”, a nie 
„wy”.

(Głos z sali: Wy, senatorowie.)
Szanujmy się w tej Izbie…
(Rozmowy na sali)
…i bardzo o to apeluję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale nie ma co 

uczyć…)
To po pierwsze.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo 

proszę o spokój, proszę państwa.)
Pyta mnie pan o to, co my postulujemy.
(Rozmowy na sali)
Najważniejsze, co postulujemy, to jest to, 

żeby rząd zaczął realizować rekomendacje Rady 
Medycznej, bo po to ją powołał. Rada Medyczna od 
kilku miesięcy, od września mówi, że fala epide-
mii wzrasta, że w związku z tym należy wprowa-
dzić obostrzenia i bardziej egzekwować dystans, 
noszenie maseczek – której pan w tej chwili nie 
nosi – i szczepienia.

(Rozmowy na sali)
I w tych 3 zakresach wszystko to, co rząd i mi-

nister zdrowia powinni zrobić, powinno być eg-
zekwowane. Skoro minister zdrowia mówi, że ma 
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jakieś propozycje, tylko czeka na czarną godzinę, 
to mój postulat jest taki: niech on to wdroży te-
raz, a nie czeka, aż umrze kolejne ileś osób. O to 
chodzi.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Wojciecha Koniecznego.

Senator 
woJciech konieczny 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Przewodnicząca, mam takie pytanie. 

Dzisiaj rozmawiamy o uchwale dotyczącej obec-
nego stanu systemu ochrony zdrowia. Być może 
za kilka lat trzeba będzie wrócić do tego i znowu 
na ten temat debatować. Czy pani przewodniczą-
ca jako przewodnicząca Komisji Zdrowia może 
nam powiedzieć, jakie są plany rządu ogólnie dla 
służby zdrowia? Co rząd planuje w najbliższych 
latach, według wiedzy pani przewodniczącej? Jak 
ma się poprawić ta służba zdrowia? Co jest pla-
nowane, jakie działania rządu, które np. uchronią 
nas przed kolejną epidemią? Czy takie plany są 
ujawniane, czy też nie? Po prostu jestem zainte-
resowany, co rząd planuje, aby poprawić ochronę 
zdrowia. Jaka jest pani przewodniczącej wiedza 
w tym zakresie i jaki stosunek do ewentualnych 
pomysłów?

 (Sygnał timera)
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Dawniej dobrym zwyczajem, przynajmniej 
w komisjach zdrowia – a, jak państwo wiecie, 
od wielu lat jestem parlamentarzystą – była 

możliwość spotkań ministra zdrowia z Komisją 
Zdrowia, na których był przedstawiany plan, 
z którego później pana ministra można było roz-
liczać. Ja ostatnie takie rozmowy i takie spotka-
nia miałam jeszcze z ministrem Szumowskim. 
Od tego czasu żaden minister zdrowia nie pofa-
tygował się do Komisji Zdrowia, nie przedstawiał 
żadnych propozycji i strategii. Ale oczywiście jako 
przewodnicząca Komisji Zdrowia czytam różne-
go rodzaju akty prawne, propozycje rozwiązań, 
Polski Ład, „Zdrowa przyszłość”… Ja to wszystko 
przeglądam i bacznie obserwuję, co z tego jest tyl-
ko fikcją na papierze, a co jest przekuwane w usta-
wy. Na ten moment, jak pan wie, Panie Senatorze, 
jeśli chodzi o ustawy, które pomogłyby w rozwią-
zywaniu problemów w ochronie zdrowia… no, 
nie przypominam sobie, żebyśmy jakieś ostat-
nio procedowali, z wyjątkiem tych doraźnych, 
które są związane z epidemią COVID, i takich 
ustaw, które tak naprawdę dały Ministerstwu 
Zdrowia i nie tylko ministerstwu, ale również 
wielu innym, upoważnienie do tego, żeby podej-
mować wiele działań na zasadzie rozporządzeń. 
To są doraźne działania, a zarządzanie ochro-
ną zdrowia wymaga strategii, wymaga strategii 
krótko- i długoterminowej. Na pewno państwo 
też czytacie te projekty i słyszeliście o różnych 
rozwiązaniach. Miała powstać agencja szpitali, 
miała powstać ustawa o jakości, miały powstać 
różne inne rozwiązania. I nawet ze zdziwieniem 
ostatnio przejrzałam taki program „Zdrowa przy-
szłość”, w którym te elementy gdzieś zaniknęły, 
więc nie wiem, czy zostały wycofane, czy może ja 
po prostu ich nie dostrzegłam, a może są zapisane 
gdzieś indziej. Wszystko jest realizowane raczej 
poprzez doraźne projekty, przez różnego rodzaju 
fundusze, które mają realizować strategie, jak np. 
Fundusz Medyczny, który, jak państwo wiecie, ma 
budżet w wysokości 6 miliardów, a przez półto-
ra roku zrealizowano tylko 177 milionów. To naj-
bardziej obrazuje, jak Ministerstwo Zdrowia jest 
zaangażowane w odbudowanie całego systemu. 
O tym można by mówić wiele. Miała być nowe-
lizowana ustawa refundacyjna, było wiele, wiele 
propozycji i żadna z nich nie pojawiła się na stole.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Barbarę Zdrojewską.
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Senator 
BarBara zdroJewsk a 

Bardzo dziękuję.
Pani Senator, nie jestem w Komisji Zdrowia, 

dlatego muszę o to zapytać. Jesteśmy jedynym 
krajem w  Europie, który w  2020  r. w  czasie 
pandemii wydał na ochronę zdrowia mniej niż 
w roku poprzednim. Jesteśmy na ostatnim miej-
scu w Europie, jeśli chodzi o wydatki na ochronę 
zdrowia w odniesieniu do PKB. To jest zatrważa-
jące, tak jest w czasie pandemii. Ja przypominam, 
że Platforma Obywatelska składała wnioski, któ-
re senatorowie odrzucali, tak że mnie w ogóle nie 
dziwi, że odrzucą też tę uchwałę. Ale chciałabym 
zapytać, czy te sprawy były poruszane. Czy rzą-
dzący wyjaśniali, dlaczego w tak trudnym czasie 
są tak niskie nakłady na służbę zdrowia i dlacze-
go w 2020 r. obniżyliśmy te wydatki? Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Dziękuję bardzo.
Pani Senator, nie omawialiśmy tej kwe-

stii, bo te dane to są najnowsze dane Eurostatu. 
Rzeczywiście to jest zatrważające. Jeżeli rzeczy-
wiście Polska zmniejszyła ilość środków wyda-
wanych na ochronę zdrowia, to jest to dla mnie 
naprawdę niewytłumaczalne. W najbliższych ty-
godniach będziemy zajmowali się budżetem, bę-
dziemy rozpatrywali kwestię budżetu również 
w części „Zdrowie” i na pewno będziemy zada-
wać takie pytania, jak również pytania związane 
z wydawaniem środków w różnych funduszach, 
które są funduszami celowanymi. Będzie to jedna 
z ważniejszych kwestii, które będą przedmiotem 
rozważań naszej komisji.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Jana Marię Jackowskiego.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, ja mam takie pytanie. Państwo 

w tej uchwale wnoszą o stosowanie się w spra-
wie COVID-19 do zaleceń Rady Medycznej przy 
premierze. W odpowiedzi na moje oświadcze-
nia dowiedziałem się, że posiedzenia rady nie są 
protokołowane i nie ma dokumentów czy jakichś 
stenogramów z posiedzeń tej rady. Jak można 
decydować o losach dziesiątków milionów osób 
i o losach państwa na podstawie funkcjonowa-
nia rady, której funkcja, jak dzisiaj rano w Onet 
powiedział sam pan prof. Fisiak, jest czysto do-
radcza i jej opinie raz są słuchane, raz nie są słu-
chane? A więc jak to sobie państwo wyobrażacie? 
Czy miałby być projekt ustawy, która by określa-
ła sposób funkcjonowania tej rady i procedurę 
wdrażania tych zaleceń? Jak to miałoby wyglą-
dać? Na temat rady… 

(Sygnał timera) 
…mam oczywiście swoje zdanie, które wyrażę 

w debacie. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Dziękuję bardzo.
No, nie moją rolą jest określać, w jaki sposób 

ma funkcjonować Rada Medyczna. Jeżeli Rada 
Medyczna została powołana przy premierze, no 
to premier, ewentualnie ze swoimi urzędnikami, 
powinien opisać zakres funkcjonowania tej Rady 
Medycznej. Ja mogę tylko powiedzieć, z uwagi na 
moje doświadczenie zarządcze, a także ministe-
rialne, że nie wyobrażam sobie, żeby spotkania 
rady doradczej nie były kończone protokołem. Ja 
uważam, że powinny być takie protokoły z każ-
dego spotkania i po każdym spotkaniu powinna 
być lista tego, co zostało przez rząd zrealizowane, 
a co nie zostało zrealizowane.

A skoro jestem przy głosie, to jeszcze powiem, 
że – jak państwo wiecie – ja jestem specjalistą 
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do spraw zdrowia publicznego. Epidemia jest wy-
zwaniem zdrowia publicznego, absolutnie, więc 
ten temat interesuje mnie w sposób szczególny. 
Interesuję się tym, jak w innych krajach są roz-
wiązane te kwestie. I nigdzie, w żadnym kraju 
nie ma takiej sytuacji, żeby nie było decydujące 
słowo eksperta. Albo to jest jedna do tego powo-
łana osoba przy ministerstwie, która jest odpo-
wiedzialna za zarządzanie całą epidemią, albo to 
są całe gremia, ale wszędzie to są środowiska eks-
perckie i medyczne. Szanowni Państwo, musimy 
wierzyć w naukę i w wiedzę. Nie możemy mó-
wić, że będziemy podejmować polityczne decyzje 
bez tej wiedzy. Chyba nikt z was nie podpisze się 
pod czymś takim? I dlatego też… Ostatnio miałam 
przyjemność spotkać się z osobą, która zarządza 
epidemią w Danii. To jest lekarz ginekolog, ale 
również z doświadczeniem zarządczym, który 
ma do dyspozycji całą grupę ekspertów, analizy 
epidemiczne. I na podstawie tego wszystkiego oni 
modelują cały przebieg epidemii, a ich decyzje są 
realizowane przez rząd.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Wadima Tyszkiewicza.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Pani Senator, mam pytanie. Pani się długo zaj-
muje służbą zdrowia. Kto jest odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo zdrowotne Polaków? To pytanie 
nawiązuje do dyskusji na temat braku lekarzy 
u nas na rynku. I tutaj informacja dla senatora 
Czerwińskiego i dla kolegów z lewej strony…

(Rozmowy na sali)
Z mojej lewej. Chciałbym poinformować, że 

w roku 2015 na Uniwersytecie Zielonogórskim 
– dzięki determinacji samorządu, samorządu – 
powstał wydział lekarski. W tym roku opuściło 
mury tej uczelni 60 lekarzy, a studiuje 517 przy-
szłych lekarzy. To samorząd i jego determinacja 
sprawiły, że we współpracy z rządem… Bo dzi-
siaj jest takie przerzucanie się, a my powinniśmy 
ze sobą współpracować, nie walczyć, nie mówić 
„wy”, „my” i dzielić się. To dzięki współpracy 

samorządu z rządem, ale dzięki determinacji sa-
morządu, powstał wydział lekarski. Kto odpowia-
da za liczbę lekarzy… 

(Sygnał timera) 
… na rynku medycznym w Polsce? Jeszcze raz 

przywołam przykład województwa lubuskiego 
– ci lekarze zdali najlepiej egzaminy w Polsce. 
A  to dzięki determinacji samorządu lekarze 
z Uniwersytetu Zielonogórskiego trafiają dzisiaj 
na rynek medyczny w kraju. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Ja mówi-
łam o wzrostach liczby studentów spowodowa-
nych właśnie przez to, że zostały powołane do 
życia w roku 2014 czy 2015 nowe placówki – m.in. 
właśnie Zielona Góra, Kielce, Lublin, o ile dobrze 
pamiętam – i dopiero one dostarczyły tej nowej 
kadry.

Kto odpowiada? No, mamy ministerstwo 
nauki, które jest wiodące, jeżeli chodzi w ogó-
le o kwestię nauki na uczelniach wyższych, ale 
oczywiście jest też minister zdrowia, który powi-
nien analizować swoje kadry, potrzeby, powinien 
dostosowywać specjalizacje i cały proces kształ-
cenia do potrzeb społeczeństwa, bo to nie jest 
tylko kwestia skończenia studiów. To jest pierw-
szy moment, ale lekarz jest właściwie kształcony 
w tzw. systemie podyplomowym, specjalizuje się. 
I liczba specjalistów w danej dziedzinie określana 
jest… Oczywiście potrzeby są analizowane przez 
konsultantów krajowych, ale ostatecznie jest to 
decyzja ministra zdrowia, który zwiększa liczbę 
rezydentów na danych kierunkach. To jest bar-
dzo ważne z tego względu, że w wielu dziedzinach 
brakuje nam specjalistów. Nie pora tutaj na ocenę 
tych wszystkich przyczyn, które mają miejsce, ale 
jedną z takich przyczyn jest brak realnej polityki 
regionalnej, która wskazywałaby, jakie są potrze-
by w danym regionie. A regiony różnią się mię-
dzy sobą, bo w jednym regionie jest więcej chorób 
nowotworowych, a w innych – krążeniowych czy 
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jeszcze innych. I w zależności od potrzeb regional-
nych powinno kształtować się również kształce-
nie poszczególnych kadr. Ale oczywiście jest to 
rola ministra zdrowia działającego we współpra-
cy z ministrem nauki.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Krzysztofa Brejzę.

Senator 
krzyszTof BreJza 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, z czego wynika – powołam się 

na oficjalną odpowiedź Ministerstwa Zdrowia – 
szokujący wzrost liczby zgonów na polskich SOR-
ach? W 2015 r. było ich 6 tysięcy, w 2019 r., jeszcze 
przed epidemią – 10 tysięcy, tj. aż o 4 tysiące wię-
cej, w 2020 r. – 15 tysięcy. W ciągu 5 lat nastąpił 
wzrost z 6 tysięcy do 15 tysięcy zgonów.

Druga kwestia. Z czego wynika likwidacja 
miejsc w szpitalach? W 2015 r., kiedy Platforma 
oddawała władzę, mieliśmy 223 tysiące miejsc – 
to są oficjalne dane ministra zdrowia – w 2021 r. 
tych miejsc było 207 tysięcy. To jest ubytek 16 ty-
sięcy miejsc w  szpitalach. To taka sytuacja, 
jakby zniknęło w Polsce kilkadziesiąt szpitali 
powiatowych.

I pytanie o badania diagnostyczne, bardzo 
ważne w trakcie epidemii. Ta pierwsza i dru-
ga fala zaskoczyły rząd, który niestety nie 
przygotował odpowiednio diagnostyki. Liczba 
mammografii między 2019 a 2020 r. zmalała 
o 19 tysięcy, koronarografii – o 5 tysięcy, gastro-
skopii – o 21 tysięcy, kolonoskopii – aż o 15 ty-
sięcy. Wiemy, jaki będzie tego efekt, jeśli chodzi 
o zdrowie i życie Polaków. Czy rząd w czwartej 
fali zabezpieczył diagnostykę? Czy według pani 
wiedzy wyciągnął wnioski z tego, co było?

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Wzrost liczby zgonów w trzeciej fali epidemii 
był pochodną, wypadkową 2 kwestii: braku szcze-
pień i dużej liczby zgonów związanych z COVID 
– ponad 70 tysięcy zgonów – jak również nad-
miernej liczby zgonów spowodowanych innymi 
chorobami. Chorzy na tzw. choroby przewlekłe, 
które powinny być wcześniej diagnozowane, mają 
zawsze szansę na uratowanie. Jeżeli jednak pa-
cjenci trafiają do szpitala w trzecim, czwartym 
stadium rozwoju choroby nowotworowej czy też 
z objawami nieleczonego przez dłuższy czas nad-
ciśnienia –zawsze kończy się to źle, w postaci za-
wałów, udarów itd. – no to niestety liczba zgonów 
również ulega zwiększeniu.

Liczyliśmy na to, że w  czwartej fali licz-
ba zgonów zostanie zmniejszona poprzez akcję 
szczepień. Szczepienia są akcją profilaktyczną, 
zapobiegającą, ale żeby to było skuteczne, tak 
jak już mówiłam, musi nastąpić wyszczepienie 
przynajmniej 80–85% populacji. Proszę zwrócić 
uwagę, że na Malcie, która wyszczepiła ponad 90% 
swoich obywateli, jest zero zgonów. To dowodzi, 
jak ważny jest element szczepień.

No i oczywiście dostęp do diagnostyki uległ 
znacznemu zmniejszeniu. Personel szpitala jest 
ograniczony. Jeżeli te osoby są przesuwane na tzw. 
oddziały covidowe i zajmują się wyłącznie lecze-
niem osób z COVID, z koronawirusem, to niestety 
brakuje personelu, który mógłby leczyć inne cho-
roby. I to jest dramat, to jest dramat. Mamy łóżka 
covidowe, przesuwamy personel, robimy szpitale 
tymczasowe i leczymy chorych z koronawirusem, 
ale zapominamy, że są także inni chorzy, którzy 
wymagają wczesnej diagnostyki i szybkiego lecze-
nia. I to jest właśnie ten dramat, z którym mamy 
do czynienia w czwartej fali.

A przecież liczyliśmy na to, że poprzez do-
brze realizowany program szczepień doprowa-
dzimy do wyszczepienia społeczeństwa i liczba 
osób chorych oraz tych, którzy odchodzą, bę-
dzie zdecydowanie mniejsza, a tym samym nie 
będziemy musieli tworzyć dodatkowych łóżek 
czy angażować personelu na oddziałach covido-
wych. Liczyliśmy, że lekarze będą mogli wyko-
nywać swoje obowiązki medyczne, lekarskie, tak 
jak było dotychczas. No, niestety to się nie udało. 
Dlaczego? Dlatego, że nie została przygotowana 
strategia. Być może jest, ja nie wiem, może gdzieś 
tam w szufladzie leży jakaś strategia. Mimo że 
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były modele matematyczne pokazujące, jak ten 
wzrost może następować… No, i tak, jak na woj-
nie: jeżeli jest bitwa, to według mnie ma się jakąś 
strategię. No, ma się swoich żołnierzy, ma się swój 
personel medyczny, który jest wyszkolony, prze-
szkolony, uzbrojony w sprzęt i on idzie zgodnie 
z wytycznymi na tę walkę. Tylko on musi mieć od-
powiednie możliwości do tego, żeby działać. A tu-
taj mamy, Szanowni Państwo, powtórkę z roku 
ubiegłego. No, niestety, jeżeli to wyszczepienie nie 
nastąpi w odpowiednim procencie, to będziemy 
mieli także piątą falę i być może szóstą.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Rafała Ślusarza.

Senator 
rafał ŚLUsarz 

Pani Senator, uchwała jest agresywnym ata-
kiem politycznym, ale w  wymiarze meryto-
rycznym zmierza do jednego: żeby zwiększyć 
obciążenia obywateli w związku z pandemią, co 
część obywateli odbierze jako praktyki antykon-
stytucyjne, dyskryminacyjne. W odpowiedzi na 
tego typu działania w innych krajach były prote-
sty z zamieszkami, ze strzelaniem przez policję 
do demonstrantów. 

Czy państwo mają jakieś badania wskazujące, 
że Polacy tak nie zareagują? Czy państwo zakła-
dacie, że tak nie zareagują? No, bo przecież nie 
sądzę, żeby państwo chcieli wywołać takie za-
mieszki. Dziękuję bardzo.

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Panie Senatorze, z moich wiadomości – a czy-
tałam różne sondaże – wynika, że ponad 61% spo-
łeczeństwa jest za tym, żeby jednak zaostrzyć te 
wszystkie restrykcje. Osób, które zdecydowanie 
są przeciw, jest tylko 10%. Ale ja nie chcę mówić tu 
o restrykcjach w sensie jakiegokolwiek przymusu.

(Głos z sali: 10% na ulicach to dużo.)
Panie Senatorze, ale 10% to ciągle mniej niż 

pozostałe 90%.

(Głos z sali: Lepiej, żeby umarli, nie?)
To ciągle mniej. Oczywiście, nikt nie chce mieć 

protestów i ja też nie podpisuję się pod agresją ani 
pod żadnym przymusem. Ale pan też jest leka-
rzem, Panie Doktorze, i pan wie, że trzeba chronić 
te osoby, które się zaszczepiły, które noszą ma-
seczki, które pracują zdalnie po to, żeby chronić 
siebie, swoich najbliższych, rodzinę. Więc pomóż-
my im w tym. A pozostałe osoby zachęcajmy. Nam 
tego zabrakło, Panie Senatorze, naprawdę, takiej 
edukacji, takiego przekazu edukacyjnego do tych 
ludzi, rozmów z nimi. Bo ci ludzie mają prawo 
pytać, mają prawo wątpić. Ale ja osobiście – jeżeli 
pan pyta o moje zdanie – bym wybrała te protesty 
10% na ulicy, aby ochronić 90%.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Władysława Komarnickiego.

Senator 
władysław komarnicki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, znając pani dociekliwość jako se-

nator sprawozdawcy w tak trudnej sytuacji, jaka 
jest obecnie w naszym kraju, zapytam: czy pani 
miała kontakt z tą komisją, Radą Medyczną przy 
premierze? Bo podaje się w kraju komunikaty we 
wszystkich mediach, że jest rozłam pomiędzy 
propozycją ludzi, którzy się na tym znają, a de-
cydentami, którzy rządzą naszym krajem. Moje 
pytanie brzmi: czy pani miała kontakt z tymi, 
którzy mają opinię, jak ja to mówię, zawodow-
ców? Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Tak, oczywiście, miałam kontakt. Ponieważ ja 
nie jestem epidemiologiem, nie jestem lekarzem 
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chorób zakaźnych, to słucham osób, które są 
specjalistami w danej dziedzinie. Rozmawiam, 
wysłuchuję wirusologów, na okrągło słucham 
przekazu, który jest ze strony świata medyczne-
go, i na podstawie tego wyrabiam sobie także swo-
ją opinię. Ale oprócz tego na posiedzenie Komisji 
Zdrowia były zaproszone także osoby z Rady 
Medycznej, jak również… uciekło mi słowo… Aha, 
i w naszym zespole doradców, który mamy przy 
Komisji Zdrowia, który jest oficjalnym zespołem 
doradczym Komisji Zdrowia, jeden z członków 
jest także w Radzie Medycznej. Rozmawiałam 
i wielokrotnie usłyszałam z ust osób będących 
członkami Rady Medycznej, że rozmowy i spotka-
nia, tak jak już tu powiedziałam panu senatorowi, 
nie są protokołowane. To są sugestie, rekomenda-
cje, które padają podczas dyskusji, debaty w cza-
sie posiedzenia, ale ostateczne zdanie, tak myślę, 
należy do przewodniczącego, który jedną z reko-
mendacji, jeden z wniosków przekuwa na fakt, 
który zostaje wdrożony, a pozostałe elementy nie-
stety nie mają mocy sprawczej.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Jana Marię Jackowskiego.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo.
Potwierdzam to, co pani senator powiedzia-

ła. Zacytuję odpowiedź na moje oświadczenie: 
„Spotkania Rady Medycznej nie są protokoło-
wane. Zarządzenie w sprawie jej utworzenia nie 
formułuje takiego obowiązku”. W moim przeko-
naniu to jest błąd, że nie ma takiego obowiązku, 
ale o tym będę mówił w debacie.

Moje pytanie jest następujące: czy pani nie 
uważa, że powinien być skreślony ten drugi po-
stulat, że wzywa się rząd do podjęcia niezbędnych 
decyzji, w uchwale, z uwzględnieniem rekomen-
dacji Rady Medycznej? Bo rząd zawsze powie, że 
je uwzględnia, w jakim zakresie nie uwzględnia. 
Czy nie powinno to być raczej zamienione na 
sformułowanie, że to jest ustawowe umocowanie 
Rady Medycznej do spraw COVID przy prezesie 

Rady Ministrów? Bo wtedy byłyby określone pro-
cedury, które by określały, jaka jest rola tej rady 
i jaka jest ranga decyzji, które ta rada podejmuje. 
Moim zdaniem to jest niedostatek tej… To jest zbyt 
publicystyczne sformułowanie, dlatego zastana-
wiam się, czy w tym zakresie nie złożę poprawki. 
Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Panie Senatorze, pan chyba dotknął sedna ca-
łej kwestii. To jest odpowiedź na to, jak mocno 
premier chce mieć umocowaną taką radę. Jeżeli 
chce mieć tylko jako ciało doradcze, z którym nie 
wiąże się i traktuje go ot tak, no to ma tak, jak jest 
w tej chwili, że jest powołana rada, nie są pro-
tokołowane spotkania, wybiera, co chce. Jeżeli 
premier chce mieć mocną podstawę do podejmo-
wania swoich decyzji i reaguje, egzekwuje to, co 
Rada Medyczna proponuje, wtedy takie spotkania 
powinny być protokołowane i, podejrzewam, za-
kończone rekomendacjami. Również można po-
wołać taki zespół… Ja nie wiem, na jakiej zasadzie 
to się odbywa. Szczerze powiem, ja tego nie prze-
glądałam, czy to jest decyzja Rady Ministrów, czy 
taki zespół może powołać tylko premier, aż tak 
głęboko w to nie wnikałam. Myślę, że to jest ab-
solutnie decyzja i stanowisko samego premiera.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Barbarę Zdrojewską.

Senator 
BarBara zdroJewsk a 

Dziękuję bardzo.
Ja mam krótkie pytanie i bardzo proszę o krót-

ką odpowiedź. 
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Czy wicepremier do spraw bezpieczeństwa po-
jawił się chociaż raz od początku pandemii na po-
siedzeniu Komisji Zdrowia w Senacie?

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Nie.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Leszka Czarnobaja.

Senator 
Leszek czarnoBaJ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie jako miłośnik działań stra-

tegicznych, a  z  tego wynikających działań 
taktycznych i operacyjnych krótko- i długotermi-
nowych… Chociaż po części pan senator Wojciech 
Konieczny już zadał to pytanie… 

Proszę odpowiedzieć mi na takie pytanie. Pani 
Senator, czy na posiedzeniu Komisji Zdrowia, od 
momentu rozpoczęcia tej pandemii, czyli chyba 
od 4 marca… Tak?

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor : Od 
4 marca.)

Czy od 4 marca 2020 r. przedstawiciel rzą-
du przedstawiał jakiekolwiek strategie długo- 
i krótkoterminowe dotyczące walki z pandemią 
w Polsce?

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. 
Komisja Zdrowia spotkała się na posiedze-

niu komisji w  sprawie epidemii już 4  lutego. 
My już wtedy jako lekarze w Komisji Zdrowia 

przeczuwaliśmy, że coś złego się dzieje. Nie chcę 
już przypominać tych strasznych przypowieści, 
które wtedy tutaj słyszeliśmy o tym, co mamy 
robić i że mamy w ogóle się nie przejmować. Ja 
nie ukrywam, że pierwsze miesiące były bardzo 
trudne dla wszystkich, dla środowiska medycz-
nego, jak również dla zarządzających, właśnie 
z tego powodu, że epidemia była wielką niewia-
domą. To było – i jest dalej – wielkie wyzwanie. 
Tylko że od tego czasu minęło 1,5 roku. To był czas 
na to, żeby – mówię chociażby o miesiącach let-
nich, kiedy jednak było nieco lżej – usiąść i zasta-
nowić się nad strategią walki z wirusem, a także 
zastanowić się, jak obudować system, jak pomóc 
temu systemowi opieki zdrowotnej, żeby zabez-
pieczyć także innych chorych. Niestety nikt z taką 
propozycją nie wyszedł, nikt z nami na ten temat 
nie rozmawiał, a wszystkie posiedzenia komisji… 
Tych posiedzeń było kilka, my analizowaliśmy 
poszczególne etapy. Niestety bardzo często było 
tak, że kiedy pytaliśmy o dane epidemiczne albo 
o raporty… No, niestety do tej pory takich danych 
nie widziałam, a bardzo bym chciała je zobaczyć. 
Tu zaapeluję też do pana ministra, bo może są ta-
kie raporty, które pokazują, ile było wykonanych 
testów, jak wyglądały badania tych wszystkich 
genomów, w jaki sposób następowała mutacja, 
jakie wnioski zostały z tego wyciągnięte. To są 
naprawdę bardzo ważne kwestie, które powinny 
być podstawą do przygotowania strategii, także 
na przyszłe lata.

Ja nie chcę tu państwa straszyć, bo nie taka jest 
moja rola. Przyszłam tutaj w dobrej wierze, w tro-
sce o zdrowie społeczeństwa zwracam się z tym 
apelem, ale niestety wygląda na to, że my z tą epi-
demią nie uporamy się tak szybko, że ona z nami 
pozostanie jeszcze przez jakiś czas. To, że klimat 
wokół nas – mówię o środowisku – się zmienia, 
powoduje również zmiany w  kwestii chorób, 
w kwestii mutacji różnych wirusów. I one z nami 
pozostaną. O tym mówią lekarze chorób zakaź-
nych, którzy apelują także o to, aby zwrócić uwa-
gę na tę dziedzinę, która przez ostatnie lata była 
nieco zapomniana. To normalne, nie było takich 
epidemii, takich zjawisk, ale musimy być przy-
gotowani na to, że takie sytuacje będą występo-
wać również w latach następnych. To oczywiście 
wiąże się nie tylko z kształceniem odpowiedniej 
liczby lekarzy, ale i ze szkoleniami, ze sprzętem, 
z oddziałami, które powinny być wyposażone 
w odpowiednie środki do leczenia. To jest cała, 
że tak powiem, strategia wojenna, jeżeli można 
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używać tego typu porównań. Tak, musimy się 
do tego przyzwyczaić, musimy mieć strategię na 
wiele lat, musimy także działać zgodnie ze sztuką 
lekarską i zasadami zdrowia publicznego, musi-
my edukować społeczeństwo. Wygrana z różny-
mi epidemiami i katastrofalnymi wydarzeniami 
w zakresie zdrowia absolutnie wymaga zaanga-
żowania społeczeństwa, a nasze społeczeństwo, 
Szanowni Państwo, nie jest w tym zakresie wy-
edukowane. My ciągle spychamy kwestię eduka-
cji zdrowotnej na plan dalszy jako coś zupełnie 
nieistotnego.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Tym niezbyt optymistycznym akcentem pani 
senator Beata Małecka-Libera zakończyła udzie-
lanie odpowiedzi.

(Senator Beata Małecka-Libera: Czy mogę jed-
no zdanie?)

(Senator Maria Koc: A mogę zadać jeszcze jed-
no pytanie?)

Bardzo proszę, Pani Marszałek. Oczywiście, 
bardzo proszę o zadanie pytania.

Senator 
maria koc 

Dziękuję. Myślałam, że są jeszcze jakieś 
pytania.

Pani Przewodnicząca, ja chciałabym tylko jed-
no krótkie pytanie zadać. 

Czy są pani znane dane GUS za rok ubiegły, 
dane dotyczące nakładów publicznych na służbę 
zdrowia? Ja przytoczę tylko jedno zdanie: publicz-
ne wydatki bieżące na ochronę zdrowia wyniosły 
w 2020 r. 121,5 miliarda zł i były o 15,4 miliar-
da zł wyższe niż w 2019 r., a ich udział w PKB 
wyniósł 5,2%, tj. o 0,6% więcej niż w poprzednim 
roku. Czy dane te są pani znane? Jak one się mają 
do tych stwierdzeń, które tutaj padały, że nakła-
dy publiczne na służbę zdrowia w roku covido-
wym w roku 2020 były mniejsze niż w roku 2019? 
Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję.

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Pani Senator, ja powiedziałam, że ten raport… 
Ja te wyniki powtarzałam za Eurostatem. To są 
wyniki Eurostatu, że nakłady były mniejsze. 
Powiedziałam również, że komisja nie spotkała 
się jeszcze w tej kwestii, ponieważ jest to zupełnie 
świeża sprawa. Ale ponieważ niedługo będziemy 
rozmawiać o budżecie, to na pewno na ten temat 
będziemy również mówić. Myślę, że tu są 2 różne 
sprawy. Mianowicie na pewno środki, które zwią-
zane były z COVID, spowodowały wzrost środków 
na walkę z COVID, ale dane Eurostatu – ja nie 
mam innych danych – bezpośrednio i jasno wska-
zują, że rok do roku te środki spadły. Na pewno 
będziemy to analizować, będzie na ten temat roz-
mowa w Komisji Zdrowia.

Ale jest coś innego, co jest gorsze, Pani Senator. 
Problem jest nawet nie w ilości tych środków, 
w tym, czy one wzrosły, czy były na tym samym 
poziomie, tylko w fakcie, że wszystkie wskaźniki 
zdrowotne przez ostatnie lata nam spadają. I to 
jest dramat.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Beata Małecka-Libera: Ja tylko jesz-

cze na koniec, Panie Marszałku, powiem…)
Ale to nie jest koniec, Pani Senator, ponieważ 

zgłosił się jeszcze pan senator Czarnobaj do za-
dania pytania.

(Senator Beata Małecka-Libera: Ach, przepra-
szam. Myślałam… Przepraszam, myślałam, że to 
już koniec.)

Senator 
Leszek czarnoBaJ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani marszałek Koc natchnęła mnie do zada-

nia pytań w zakresie ochrony zdrowia.
Pani Senator, czy znane są pani dane dotyczą-

ce zadłużenia szpitali i tego, jak rosło zadłużenie 
w ostatnich latach? Czy kolejki się wydłużyły, czy 
skróciły? I na którym miejscu w Europie i świe-
cie jesteśmy, jeśli chodzi o umieralność, szczegól-
nie w okresie COVID? Pytam, bo to będzie dobrze 
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korespondowało… Były zwiększone nakłady, więc 
ja rozumiem, że mamy też fantastyczne efekty. 
Prosiłbym, żeby pani senator potwierdziła moje 
myślenie.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Panie Senatorze, nie chcę tak z pamięci mó-
wić, na którym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi 
o kolejki i dostępność. Wiem tylko, że one znacz-
nie się wydłużyły. Jeżeli chodzi o umieralność czy 
o długość życia, to na przestrzeni ostatnich kil-
ku lat mamy niestety opóźnienie przynajmniej 
2-miesięczne. Pogorszyła się kwestia śmiertel-
ności w chorobach nowotworowych, jak również 
wzrosła znacznie liczba zachorowań na schorze-
nia układu krążenia. A co do zgonów na COVID, 
to według ostatnich danych, jakie czytałam, je-
steśmy na piątym miejscu od końca, jeśli chodzi 
o liczbę zgonów. Nie chcę powiedzieć, że to jest 
ranking, bo to nie jest ranking – to jest tragedia, 
że jesteśmy na niechlubnym piątym miejscu od 
końca pod względem liczby zgonów: mamy 46 zgo-
nów na 1 milion mieszkańców.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Ponieważ nie ma więcej osób, które chciałyby 

zadawać pytania… A, jest jeszcze zgłoszenie.
Bardzo proszę, pan senator. Pan senator Mróz, 

bardzo proszę.
(Senator Leszek Czarnobaj: Skreślili pana, 

Panie Senatorze.)
(Senator Krzysztof Mróz: Nie, jeszcze nie.)
Bardzo proszę, pan senator Mróz.

Senator 
krzyszTof mróz 

Pani Przewodnicząca, ja mam takie pyta-
nie, może naiwne, a może… Bo przysłuchiwałem 
się tej debacie zdalnie, przeczytałem też projekt 

uchwały. I teraz mam takie pytanie… Bo pani tu-
taj oczywiście próbuje przedstawić się jako taka 
osoba, która merytorycznie dba o służbę zdro-
wia, a z odpowiedzi na pytania wielu senatorów 
wyszło, że jednak nie ma pani wiedzy, poza taką 
ogólną wiedzą o sytuacji służby zdrowia, wyni-
kającą z mediów.

A pytanie moje jest takie: czemu, poza poli-
tyką, ma służyć ta projektowana uchwała? Od 
takich uchwał nie będzie poprawy w służbie zdro-
wia, nie będzie umierało mniej osób, nie będzie 
mniej osób chorowało na COVID, na raka, na co-
kolwiek innego – nic, poza tym, że się gra trudną 
sytuacją, która jest w służbie zdrowia na całym 
świecie, bo cały świat zmaga się z COVID. To jest 
po prostu robienie polityki. A chyba to jest ostat-
nia rzecz do robienia w sytuacji walki z COVID, że 
próbuje się wykorzystać to politycznie… 

(Sygnał timera)
(Głos z sali: Czas się skończył. Koniec)
Ta uchwała służy tylko polityce, moim 

zdaniem.
(Głos z sali: Koniec czasu.)
(Głos z sali: Panie Marszałku…)
Więc po co jest ta uchwała? Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Powtórzę jeszcze raz: bardzo proszę o spokój. 

Wszyscy senatorowie przekraczali czas…
(Głos z sali: Prawie…)
Prawie wszyscy, przepraszam, uczciwie rzecz 

ujmując, nie wszyscy. Pani marszałek nie prze-
kroczyła, pan senator Czarnobaj też nie przekro-
czył. Niektórzy senatorowie go przekraczają. To 
komputer decyduje, kiedy głośnik zaczyna buczeć. 
Komputer nie pyta, z jakiej partii jest przema-
wiający senator, który przekracza czas. A ja po 
raz kolejny wyjaśnię państwu, że ponieważ je-
steśmy na początku stosowania nowego syste-
mu, podchodzę do tego liberalnie. Chcę, żebyśmy 
wszyscy przyzwyczaili się do tego, że pytania, na 
które regulamin przewiduje minutę, powinniśmy 
zadawać w ciągu minuty. Czynię to, aby uspoko-
ić państwa, którzy się denerwowali. Tylko że ta 
nerwowość jest bardzo wybiórcza, bo jedna strona 
się denerwuje, gdy ktoś z drugiej strony przekra-
cza czas, i na odwrót. To albo się denerwujmy na 
wszystkich solidarnie, albo się nie denerwujmy 
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na nikogo, tylko się nauczmy zadawać pytanie 
w minutę.

(Głos z sali: Panie Marszałku, na odwrót nie 
ma…)

(Głos z sali: Ani nie było żadnych krzyków.)
Przepraszam, jeżeli tak, to przepraszam.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Panie Senatorze, sam pan sobie zaprzeczył 
w tym pytaniu. Bo z jednej strony mówi pan, że 
mówię merytorycznie, a z drugiej strony pyta 
mnie pan o politykę. Nie, ten apel, który kieruję 
do państwa z prośbą o to, żebyście wszyscy pań-
stwo nad nim się zastanowili i wszyscy za nim 
zagłosowali, jest podyktowany 2 kwestiami.

Pierwszą kwestią jest moja troska jako prze-
wodniczącej Komisji Zdrowia w Senacie i senatora 
Rzeczypospolitej o zdrowie i życie społeczeństwa. 
Pan mnie nie obraża tym, że ja nie mam wiedzy, 
bo ja mam wiedzę. I bardzo mi przykro, że pan 
w ten sposób próbuje mnie tutaj zdezawuować.

Druga kwestia, która wynika z tego apelu, 
to po prostu wezwanie rządu do podejmowania 
działań, które proponuje środowisko eksperc-
kie i medyczne, bo tylko ono wie, jak zarządzać 
epidemią.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Zakończyliśmy… Jest jeszcze jedno pytanie.
Pan senator Mróz. Bardzo proszę.
(Senator Krzysztof Mróz: Nie, Panie Marszałku, 

to nie jest pytanie, tylko jakby sprostowanie.)
Jeżeli w trybie sprostowania, to jest to inny 

tryb. Bardzo proszę, w trybie sprostowania. Czy 
został pan wymieniony z nazwiska?

(Senator Krzysztof Mróz: No, tak jakby, bo pani 
się odnosiła do mojego pytania, więc może nie zo-
stałem wymieniony z nazwiska, ale było odnie-
sienie do mnie. Panie Marszałku, siedzi pan metr 
od pani senator…)

Ale, Panie Senatorze, oczekujecie państwo ode 
mnie, zupełnie słusznie, bym przestrzegał regu-
laminu. Jeżeli w punkcie: pytania zaczyna pan 
swoją wypowiedź od twierdzenia, że nie zamierza 

pan zadać pytania, to ja muszę na to zareagować, 
bo trudno o bardziej jawny przejaw tego, że łamie 
pan regulamin w tym momencie.

(Senator Krzysztof Mróz: Ale, Panie Marszałku, 
jest możliwość sprostowania…)

Chyba że pan… Może pan się powołać na tryb 
sprostowania…

(Senator Krzysztof Mróz: No i  właśnie na 
tryb…)

…jeżeli został pan źle zacytowany.
(Senator Krzysztof Mróz: I właśnie na ten tryb 

chciałem się powołać.)
To bardzo proszę. Z uwagi na szacunek do 

pana senatora, bardzo proszę – w trybie spro-
stowania. Jeżeli pan chce sprostować wypowiedź 
pana dotyczącą, bardzo proszę.

(Głos z sali: Swoją.)

Senator 
krzyszTof mróz 

No, nie moją wypowiedź, tylko pani senator.
Przede wszystkim, Pani Senator, ja nie mówi-

łem, że pani nie ma wiedzy, tylko powiedziałem, 
że nie ma pani wiedzy – nie jako lekarka czy jako 
pani senator – w kontekście tego, jakie działania 
podejmuje dzisiaj rząd, i jedyna pani wiedza wy-
nika z czytania informacji w gazetach czy jakichś 
komunikatów. Chyba w odpowiedzi na pytanie 
któregoś z senatorów… senatora Koniecznego po-
wiedziała pani, a przysłuchiwałem się, że nijak 
nie spotykała się pani z ministrem…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ale, Panie 
Senatorze, przepraszam…)

…no więc pani nie ma takiej wiedzy.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: …pan nie 

prostuje teraz wypowiedzi…)
I w tym kontekście…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Najmocniej 

pana przepraszam, Panie Senatorze…)
W tym kontekście chciałem sprostować tę od-

powiedź, bo zostałem źle zrozumiany co do tego 
zarzutu. Tak więc to jest taka kwestia. A teraz…

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję, Panie Senatorze. Chciał pan sprosto-
wać, uczynił pan to. Właściwym momentem na 
prowadzenie polemiki, Panie Senatorze, będzie 
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debata, w której ma pan 10, a później 5 minut, by 
powiedzieć wszystko, na co pan ma ochotę, w tej 
sprawie. Dziękuję bardzo.

Dziękuję bardzo, Pani Senator…
(Senator Beata Małecka-Libera: Czy ja mogę 

jedno zdanie, Panie Marszałku?)
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Ja jeszcze raz zwracam się do Wysokiej Izby, 
do wszystkich państwa, do każdego z was z osob-
na. Starałam się odpowiadać na wszystkie py-
tania merytorycznie i bardzo proszę, żebyście 
potraktowali tę uchwałę właśnie w ten sposób. To 
rzeczywiście od nas, senatorów, którzy również 
jesteśmy osobami popularnymi, rozpoznawal-
nymi, zależy, w jaki sposób będziemy reagować 
i w jaki sposób będziemy zachęcać społeczeństwo 
do szczepień. Dajmy przykład. I niech ta uchwała 
będzie właśnie takim przykładem. Nie możemy 
do tej kwestii podchodzić obojętnie. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu uchwały?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Piotr Bromber: Tak, Panie Marszałku, jeżeli 
można.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze, w takim razie.
Jest pan…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Piotr Bromber: Tak.)
Przepraszam.
Bardzo proszę pana ministra, podsekreta-

rza stanu w Ministerstwie Zdrowia, pana Piotra 
Brombera.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Piotr Bromber: Dziękuję. Panie Marszałku…)
Panie Ministrze, przyjęliśmy taką zasadę, że 

merytoryczne wystąpienia ministrów odbywają 
się z senackiej trybuny. Ale na pytania – jeżeli 
wyrazi pan taką ochotę – będzie pan mógł odpo-
wiadać oczywiście z miejsca.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: To jest młody minister, Panie 
Marszałku.)

A państwa senatorów proszę o niekomento-
wanie niepotrzebnie na głos rzeczy niemających 
związku z merytoryczną stroną naszej debaty. Bo 
z całą pewnością kwestia wieku poszczególnych 
uczestników tej debaty nie należy do merytorycz-
nej dyskusji.

Bardzo proszę pana ministra.

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie zDroWia 
PioTr BromBer 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
i Panowie!

Z jednej strony, jak już wspominałem na posie-
dzeniu komisji, dostrzegam w postawie i słowach 
pani przewodniczącej refleksję nad sytuacją, ale 
pozwolę sobie – podkreślam: pozwolę sobie – nie 
zgodzić się z jej diagnozą i analizą, szczególnie 
jeżeli chodzi o interpretację dokumentów, które 
dostarczyliśmy na posiedzenie komisji i rozdali-
śmy członkom komisji.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panowie…)
Jeżeli chodzi o… Zacznę od kwestii technicz-

nych. Kwestia kontroli. Np. od sierpnia tego roku 
policja przeprowadziła przeszło 127 kontroli prze-
strzegania obostrzeń epidemicznych…

(Głos z sali: 127?)
127 tysięcy. Przeszło 127 tysięcy. Do tego do-

chodzą czynności realizowane przez służby 
sanepidu.

Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące liczebności 
personelu – bo o tym też szeroko mówiliśmy na 
posiedzeniu komisji, a ja cytowałem dane – to 
z tych danych wynika, że wzrost liczby studen-
tów na wydziałach lekarskich dotyczy obecnego 
roku i lat w okresie 2016–2021. Mówiłem o tym 
wielokrotnie, też na posiedzeniu komisji, że na 
przestrzeni ostatnich lat zwiększyliśmy przeszło 
o 2 tysiące liczbę miejsc na kierunkach lekarskich. 
To jest oczywiście tylko jeden z przykładów tego, 
co zrobiliśmy, by zwiększyć potencjał ludzki, za-
soby ludzkie. Bo mamy świadomość, że dostęp-
ność świadczeń opieki zdrowotnej jest w dużym 
stopniu właśnie zdeterminowana liczebnością 
personelu. W ostatnim czasie wprowadziliśmy 
nielimitowość świadczeń – nielimitowość w dia-
gnostyce, nielimitowość w ambulatoryjnej opiece 
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specjalistycznej. Czyli nie ma problemu z płace-
niem za świadczenie opieki zdrowotnej. W dużej 
mierze ta dostępność zdeterminowana jest wła-
śnie przez potencjał. Stąd też te nasze działania 
ukierunkowane na zwiększanie z jednej strony 
liczby miejsc dla studentów, a z drugiej strony − 
liczby ośrodków. To prawda, wcześniej powstały 
3. Jednak w ostatnim czasie powstało 7 dodatko-
wych miejsc, gdzie kształceni są przyszli lekarze. 
W sumie jest ich 10. Bardzo ważne, bo to też w du-
żym stopniu determinuje, jakimi zasobami ludz-
kimi będziemy dysponowali.

Wracając do kwestii związanych z pandemią… 
Wielokrotnie pan minister zdrowia, pan Adam 
Niedzielski, publicznie podawał liczbę łóżek, któ-
rą dysponujemy, liczbę łóżek do hospitalizacji, 
liczbę łóżek tzw. respiratorowych, wskazywał, 
jaki mamy jeszcze potencjał do ich zwiększe-
nia. Mamy w tej chwili 22 szpitale tymczasowe. 
Wcześniej mieliśmy szpitale jednoimienne. Jak 
dotąd, od końca sierpnia uruchomiono dodatko-
wo 13 szpitali tymczasowych. W tej chwili mamy 
w rezerwie jeszcze 4 szpitale tymczasowe, które 
również mogą zostać uruchomione, adekwatnie 
do liczby zakażeń.

Oprócz łóżek, oprócz działań ukierunkowa-
nych na personel… Wspominałem już o tych na-
kładach, chociażby na dodatki tzw. covidowe, 
wydatkowaliśmy przeszło 8 miliardów zł. W su-
mie została przeznaczona już kwota 36 miliardów 
zł na wszystkie działania związane z COVD-19, 
z czego przeszło 8 miliardów na tzw. dodatki co-
vidowe dla personelu medycznego.

Ale oprócz tych nakładów podejmowane 
były również działania związane ze sprzętem. 
Respiratory, kardiomonitory, urządzenia do 
kompresji klatki piersiowej, tomografy, aparatu-
ra ECMO, aparaty do ciągłych terapii… Znacząco 
wzrósł potencjał laboratoriów, w tej chwili działa 
321 laboratoriów, w tym 293 posiadające kontrakt 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. To są dzia-
łania… Oczywiście ktoś może powiedzieć, że or-
ganizacyjne, ale to są działania i organizacyjne, 
i finansowe, podejmowane po to, by gwarantować 
poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, 
mieszkańców.

Tutaj padła też uwaga ze strony pani prze-
wodniczącej i  państwa senatorów o  tym, jak 
ważna jest komunikacja, jak ważne jest kształ-
towanie postaw. Zapewniliśmy dostęp do szcze-
pienia, tj. liczba szczepionek, liczba miejsc, gdzie 
się można zaszczepić… Myślę, że dzisiaj nikt nie 

zakwestionuje tego, że nie miał możliwości się 
zaszczepić. Nie ma chyba takiej sytuacji, nie ma 
takiej osoby. Oczywiście, że dużym wyzwaniem 
jest kształtować postawę, przekonać drugą osobę 
do tego, żeby jednak się zaszczepiła. Wejść z nią 
w dyskurs, rozwiać wątpliwości – to jest duże wy-
zwanie. I my również to wyzwanie podejmujemy, 
w każdym razie staramy się prowadzić takie roz-
mowy. Nigdy nie mówiliśmy, że mamy monopol 
na wszystkie rozwiązania, na wiedzę. Myślę, że 
to chyba z ust żadnego z nas nie padnie, że ktoś 
ma taki monopol. Myślę, że ta sytuacja uzmysło-
wiła nam też to, jak ważne jest jednak szukanie 
płaszczyzn do rozmów.

Jeżeli pani przewodnicząca pozwoli i będzie 
taka chęć, to oczywiście deklaruję udział w posie-
dzeniu Komisji Zdrowia, możemy spróbować me-
rytorycznie porozmawiać na te tematy. Jesteśmy 
otwarci. Jesteśmy otwarci na rozmowę z każdym 
środowiskiem. Nie jest prawdą, że nie rozmawia-
my z przedstawicielami zawodów medycznych, 
nie rozmawiamy ze środowiskiem. W ostatnich 
tygodniach wielokrotnie spotykałem się z przed-
stawicielami samorządów zawodowych, z przed-
stawicielami rezydentów, z przedstawicielami 
związków zawodowych. Przypomnę, że prowa-
dziliśmy negocjacje z komitetem protestacyj-
nym i przedstawiliśmy porozumienie. W treści 
tego porozumienia odnieśliśmy się do każdego 
z postulatów komitetu protestacyjnego. To po-
rozumienie nie zostało przyjęte, ale zagwaran-
towaliśmy wzrost wynagrodzenia minimalnego 
poprzez wspólne stanowisko na forum zespołu 
trójstronnego. Przypomnę, że w pracach zespołu 
trójstronnego uczestniczą pracodawcy i związ-
ki zawodowe, związki zawodowe reprezentu-
jące poszczególne zawody medyczne. Do tego, 
tak jak powiedziałem, było mnóstwo spotkań 
indywidualnych, dwustronnych, wielostron-
nych. Niedawno pan minister zdrowia Adam 
Niedzielski spotkał się z reprezentantami samo-
rządów zawodowych. Wsłuchujemy się w głosy 
środowiska, bo, tak jak powiedziałem, nigdy nie 
mówiliśmy, że mamy monopol na wiedzę.

Padła tutaj kwestia nakładów. Na posiedzeniu 
Komisji Zdrowia zaprezentowaliśmy – dostali-
ście to państwo też w formie wydruku – jak wy-
gląda perspektywa nakładów, jak dzisiaj wzrosły 
nakłady i jaka jest prognoza wzrostu nakładów 
w perspektywie do 2027 r. Jeszcze niedawno mó-
wiono o 6% PKB, dzisiaj mamy 7% PKB. Jest taka 
perspektywa, by do 2027 r. osiągnąć 7% PKB, jeśli 
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chodzi o wzrost nakładów na ochronę zdrowia. 
Podsumowując, można powiedzieć: nakłady na 
ochronę zdrowia, wzrost nakładów, zmiana wy-
cen świadczeń, nielimitowanie świadczeń.

Tutaj pani przewodnicząca wspominała też 
o  zapewnieniu świadczeń dla pacjentów nie 
z COVID-19. To właśnie o to chodzi, by tak za-
rządzać potencjałem zarówno ludzkim, bo on jest 
najważniejszy, jak i łóżkowym, sprzętowym, by 
jednocześnie zapewnić świadczenia dla pacjentów 
z COVID-19 i dla pacjentów z innymi rozpozna-
niami. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Jeżeli pan ma takie życzenie…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Piotr Bromber: Tak?)
…to oczywiście, bardzo proszę, może pan od-

powiadać już z miejsca.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Piotr Bromber: Dziękuję.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rządu zwią-
zane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Kazimierz Michał 
Ujazdowski.

Senator 
k azimierz michał UJazdowski 

Panie Ministrze, ponieważ pan reprezentuje 
ministra zdrowia, taki jest porządek, chcę zadać 
bardzo konkretne pytanie: czy minister zdro-
wia opowiada się za tym, żeby paszport covido-
wy, czyli dokument potwierdzający szczepienia, 
był warunkiem obecności obywatela w miejscach 
publicznych i czy wystąpi w najbliższym czasie 
z taką inicjatywą legislacyjną w ramach Rady 
Ministrów? Tak albo nie.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie zDroWia 
PioTr BromBer 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Sena - 
torze!

Pan minister zdrowia wielokrotnie dekla-
rował chęć podejmowania decyzji z jednej stro-
ny adekwatnych, z drugiej strony takich, które 
uwzględniają oprócz kwestii związanych z liczbą 
zakażeń, kwestii społecznych, kwestii związanych 
z gospodarką również kwestie związane z akcep-
towalnością podejmowanych decyzji. Minister 
zdrowia podejmował i będzie podejmował decy-
zje z uwzględnieniem tych aspektów, o których 
wspomniałem. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

ra Wojciecha Koniecznego.
(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: Panie 

Marszałku, ja nie otrzymałem odpowiedzi.)
To, Panie Senatorze, sugeruję, aby pan się 

zapisał po raz kolejny do zadania pytania i  je 
ponowił.

(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: Ale…)
Inne…
(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: 

Prościej byłoby, Panie Marszałku, gdyby pan za-
dbał o odpowiedź.)

Ale, Panie Senatorze, ja nie mam takiej władzy, 
albowiem doskonale jest pan zorientowany, iż nie je-
stem premierem ani ministrem zdrowia. W związ-
ku z tym moja władza nad panem wiceministrem 
jest zerowa. Moim zadaniem jest zapewnienie pań-
stwu rzetelnej debaty. Jeżeli pan senator ma wraże-
nie, że pan minister kompletnie nie odpowiedział na 
pana pytanie, to ja, podzielając to wrażenie, sugeru-
ję panu ponowienie tego pytania, bo innej regula-
minowej formuły nie znajduję, aby zadośćuczynić 
pana uzasadnionym wątpliwościom.

(Głos z sali: Pan minister nie wie po prostu.)
Bardzo proszę o zabranie głosu, o zadanie py-

tania pana senatora Wojciecha Koniecznego.

Senator 
woJciech konieczny 

Dziękuję bardzo.
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Panie Ministrze, wiadomo, że okres epidemii 
to jest czas, w którym powinniśmy dochowywać 
najwyższych standardów w zarządzaniu, w pro-
wadzeniu tych wszystkich spraw związanych 
z epidemią, z leczeniem itd. 

Dlatego zapytam pana ministra: jakie wy-
magania powinien spełniać główny inspektor 
sanitarny kraju? Czy pan minister może mi od-
powiedzieć na to pytanie? Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie zDroWia 
PioTr BromBer 

Panie Senatorze, osoby pełniące funkcję pu-
bliczną, m.in. funkcję, o której pan mówił, mu-
szą spełniać wymagania określone w regulacjach 
prawnych, które określają ich status. Także usta-
wa, która reguluje działanie inspekcji sanitarnej, 
określa, jakie kompetencje powinna posiadać oso-
ba kierująca tą instytucją. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

ra Jana Marię Jackowskiego.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja od razu powiem, że proszę 

o odpowiedź na piśmie na moje pytania, ponieważ 
one są dosyć szczegółowe i chciałbym mieć odpo-
wiedź na piśmie.

Pierwsze: ilu członków liczy aktualnie Rada 
Medyczna przy panu premierze?

Drugie moje pytanie: ilu członków Rady 
Medycznej złożyło deklaracje o braku konfliktu 
interesów bądź o konflikcie interesów?

Trzecie: jeżeli nikt nie złożył, to czy taka de-
klaracja jest wymagana, czy nie? Jeżeli nie jest 
wymagana, to dlaczego?

I ostatnie pytanie: dlaczego nie zostało zmie-
nione zarządzenie pana premiera, w taki sposób, 
aby protokołować posiedzenia Rady Medycznej 
przy prezesie Rady Ministrów? To ma funda-
mentalne znaczenie dla jawności życia publicz-
nego i również dla spraw spornych, które toczą 
się obecnie przed polskimi sądami. Myślę tutaj 
chociażby o pozwie zbiorowym… 

(Sygnał timera) 
…branży gastronomicznej przeciwko Skarbowi 

Państwa. Proszę o odpowiedź na piśmie na każde 
z tych pytań. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ponieważ to są pytania, na które odpowiedź 

pan zamierza uzyskać na piśmie, w  związ-
ku z czym pan minister teraz nie musi na nie 
odpowiadać.

Bardzo proszę o zadanie kolejnego pytania 
przez pana senatora Jerzego Czerwińskiego.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, ja bym chciał otrzymać – być 

może po raz wtóry – wyraźną odpowiedź, a wła-
ściwie potwierdzenie podstawowego faktu, który 
tutaj próbowano w jednej z wypowiedzi senato-
rów z przeciwnej strony sali przeinaczać. Chodzi 
o 52-procentowy wzrost limitów na studia lekar-
skie pomiędzy rokiem akademickim 2015/2016 
a obecnym rokiem. Rozumiem, że zawdzięczamy 
to działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości. 
Jeśli tak, proszę to potwierdzić wyraźnie.

I druga kwestia. Czy mógłby pan wyjaśnić, 
czy w ogóle wiadomo, o co chodzi… Bo w dysku-
sji pojawiło się stwierdzenie, jakoby w roku 2020 
nakłady na służbę zdrowia uległy zmniejszeniu…

(Głos z sali: No, nie.)
(Sygnał timera)
…w  stosunku do roku poprzedniego. 

Rozumiem, że nie tylko procentowo, ale także 
w liczbach bezwzględnych. Czy mógłby pan to 
sprostować?
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WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie zDroWia 
PioTr BromBer 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

Te wzrosty ujęte w materiałach, które do-
starczyliśmy na posiedzenie komisji, dotyczą 
ostatnich lat. One są pokazane w porównaniu do 
danych z roku 2015/2016… Dla przykładu: studia 
stacjonarne w języku polskim, kierunek lekarski, 
aktualnie – 5 tysięcy 479 miejsc, rok akademicki 
2015/2016 – 3 tysiące 589. Wzrost o 1 tysiąc 890 
miejsc, potwierdzam.

Jeżeli chodzi o… Potwierdzam również, ade-
kwatnie do materiałów, które przekazaliśmy na 
posiedzeniu Komisji Zdrowia, wzrost nakładów 
na ochronę zdrowia w ostatnich latach. Jeżeli cho-
dzi o lata 2019 i 2020… W roku 2020 to był wzrost 
o 116 miliardów zł. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

ra Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

Senator 
k azimierz michał UJazdowski 

Panie Ministrze, ja nie dostałem odpowiedzi 
na pytanie. Pan mówił o metodzie podejmowania 
decyzji. A więc jeszcze raz spytam precyzyjnie, bo 
to jest kwestia odpowiedzialności pana ministra 
Niedzielskiego i pana, a nie rządu jako całości, czy 
w najbliższym czasie pan minister zdrowia po-
dejmie inicjatywę zmian w prawie, na podstawie 
której dokument o szczepieniach, paszport covi-
dowy będzie warunkiem obecności w miejscach 
publicznych. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan minister, jak rozumiem, zrozumiał to py-

tanie pana senatora?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Piotr Bromber: Panie Marszałku, zrozumiałem 
to pytanie.)

Tak jest. Z uwagi na to że na poprzednie py-
tanie był pan łaskaw nie odpowiedzieć, wolałem 
się upewnić.

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie zDroWia 
PioTr BromBer 

Panie Marszałku, ja odpowiedziałem na to 
pytanie. Pan senator może czuć się nieusatys-
fakcjonowany odpowiedzią, ale ja na pytanie 
odpowiedziałem. Jako uzupełnienie… Tak jak 
pan senator słusznie powiedział, wskazałem na 
pewien model podejmowania decyzji. To uzu-
pełnienie. Dodam, że o każdych decyzjach i o po-
dejmowanych inicjatywach legislacyjnych w tym 
zakresie minister zdrowia na bieżąco informuje 
opinię publiczną. Tak było i tak będzie w przy-
szłości. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Dorotę Tobiszowską. Bardzo proszę.

Senator 
doroTa ToBiszowsk a 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze!

Ja mam pytanie takiej treści… I prosiłabym 
o udzielenie odpowiedzi teraz, tutaj, ale również 
na piśmie. 

Pytanie moje brzmi: na jakim etapie są bada-
nia kliniczne nad amantadyną? Na początku pan-
demii było w telewizji dużo na temat tego leku. Ja 
nie jestem lekarzem, więc nie mam wiedzy, gdzie, 
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kiedy… Czy są prowadzone takie badania? I na ja-
kim etapie one są? Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Rozmowy na sali)
A innych państwa senatorów bardzo bym pro-

sił o nieprzeszkadzanie.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie zDroWia 
PioTr BromBer 

Potwierdzam, że takie badania trwają. 
Szczegółową informację przygotujemy w formie 
odpowiedzi pisemnej na pani pytanie. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję uprzejmie, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pan senator Mróz ma pytanie 

do pana ministra.
Bardzo proszę.

Senator 
krzyszTof mróz 

Panie Ministrze, poproszę o odpowiedź na py-
tanie. Podejrzewam, że nie będzie pan w stanie 
odpowiedzieć teraz… Jeżeli jest pan w stanie, to 
oczywiście proszę o odpowiedź tutaj, na sali, ale 
gdyby pan nie był w stanie, to proszę odpowie-
dzieć na to pytanie pisemnie, za pośrednictwem 
pana marszałka Senatu. Mówię „za pośred-
nictwem pana marszałka”, bo chciałbym, żeby 
odpowiedź na to pytanie dotarła też do pani se-
nator Małeckiej-Libery, przewodniczącej Komisji 
Zdrowia. 

Proszę podać, jakie były nakłady na służbę 
zdrowia od roku 2008 do… no, do zeszłego roku. 
Ile Narodowy Fundusz Zdrowia miał środków 
w roku 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020? Jaki procent 

PKB był przekazywany w poszczególnych latach 
na służbę zdrowia? I proszę też powiedzieć, jakie 
były w poszczególnych latach… 

(Sygnał timera) 
…tych od roku 2008 do roku 2020, dodatkowe, 

pozaskładkowe dochody Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie zDroWia 
PioTr BromBer 

Panie Senatorze, w materiałach, które udo-
stępniliśmy na posiedzeniu Komisji Zdrowia, 
jest informacja o wzroście nakładów na ochronę 
zdrowia, zarówno o wzroście nakładów na ochro-
nę zdrowia, jak również o dodatkowych środkach, 
o jakie zostaną zwiększone nakłady na ochronę 
zdrowia. W tym materiale, który państwu już do-
starczyliśmy… Z tego materiału, który już państwu 
dostarczyliśmy, wynika, że pomiędzy rokiem 2015 
a 2020 nakłady na ochronę zdrowia według planu 
wzrosły o 44,2%, a według wykonania – o prze-
szło 50%. To jest perspektywa, tak jak powiedzia-
łem, pomiędzy rokiem 2015 a 2020. W materiale, 
który państwu dostarczyliśmy, jest uwzględnio-
na szersza perspektywa, od roku 2010 do 2020. 
Potwierdzam wzrost nakładów w tej perspekty-
wie. Oczywiście, jeżeli jest taka sugestia, to jeszcze 
raz, na piśmie odpowiemy na to pytanie. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Jolantę Hibner.

Senator 
JoLanTa hiBner 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, przed paroma dniami na 

Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie był mecz. 
Było podana informacja, że na tym meczu było 
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ok. 55 tysięcy osób, one ten mecz obserwowały. 
Pan mówił, że było sto kilkadziesiąt interwencji 
policji. Ja chciałabym się dowiedzieć, ile z tych 
55 tysięcy osób – prawie wszystkie były bez ma-
seczek – zostało zatrzymanych i jakie kary zosta-
ły im dane. Proszę o odpowiedź na piśmie.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Skoro odpowiedź ma być na piśmie, to pan mi-

nister nie musi teraz odpowiadać.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana sena-

tora Józefa Zająca.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
Józef zaJąc 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
W związku z tym, że wbrew temu, co twier-

dzono kilka lat wcześniej, okazało się, że kształ-
cimy bardzo mało lekarzy w porównaniu z tym, 
jakie jest zapotrzebowanie, chciałbym się dowie-
dzieć, jaki procent miejsc zajmują ci, którzy przy-
jeżdżają do nas z zagranicy na studia płatne. To 
po pierwsze.

Po drugie, jakie plany ma ministerstwo, jeśli 
chodzi o możliwość zwiększenia liczby miejsc na 
studiach medycznych w najbliższej przyszłości? 
Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie zDroWia 
PioTr BromBer 

To jest jedna czwarta. My już obecnie nie wyra-
żamy zgody na zwiększanie limitu na uczelniach 
nadzorowanych przez ministra zdrowia. Dzisiaj 
odbywa się Konferencja Rektorów Akademickich 
Uczelni Medycznych. Dyskutujemy o kształceniu, 

o liczbie miejsc. Zakładam, że wieczorem jeszcze 
będziemy o tym dyskutowali. Dzisiaj mówiliśmy 
m.in. o wzroście subwencji dla uczelni medycz-
nych. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań.
Przypominam tylko, że pan minister zobo-

wiązał się do pisemnej odpowiedzi na pytania 
pani senator Jolanty Hibner, pana senatora Jana 
Marii Jackowskiego oraz pani senator Doroty 
Tobiszowskiej.

Otwieram…
(Senator Krzysztof Mróz: Ja też…)
Bardzo przepraszam, Panie Senatorze. 

Słucham?
(Senator Krzysztof Mróz: Ja też bym prosił 

o odpowiedź na piśmie, dlatego że te informacje…)
Także na pytanie pana senatora Mroza będzie 

odpowiedź na piśmie.
(Senator Krzysztof Mróz: Dlatego że…)
Tak, Panie Senatorze. To wszystko jest 

w protokole.
(Senator Krzysztof Mróz: …przestrzeń czaso-

wa, o którą ja pytałem, była zupełnie inna niż ta, 
o której pan mówił.)

Proszę się nie niepokoić, jest to w protokole.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Alicję 

Chybicką.

Senator 
aLicJa chyBick a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Powtórzę po części to, co powiedziałam na po-

siedzeniu senackiej Komisji Zdrowia. Chcę pod-
kreślić, że dzisiaj mamy 28 tysięcy 128 nowych 
przypadków i zmarło prawie 500 osób, dokładnie 
497. Aż 660 tysięcy 170 osób jest objętych kwaran-
tanną. W Polsce wyszczepialność jest stosunkowo 
niska. Uważam, że w tej sprawie rząd nie zro-
bił wszystkiego, co zrobić mógł i co tak naprawdę 
zrobić powinien. Szczepienia są jedyną metodą, 
która pozwoliłaby się nam, Polakom, pozbyć tej 
choroby, choć może nie raz na zawsze. Nie wiem, 
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czy państwo wiedzą, ale u naszych wrót stoi od-
kryty niedawno, 11 listopada, nowy wariant ko-
ronawirusa, który jest już w RPA i Hongkongu. 
Ludzie niestety z nim podróżują, pewnie do nas 
też trafi. Jest to wirus o dużym potencjale. Jak 
mówią, ma ogromną liczbę kolców, które sta-
nowią m.in. o jego zakaźności. Jest to wariant 
B11529, nazwano go szczepem Nu. Czy ta szcze-
pionka, którą otrzymywaliśmy do tej pory, będzie 
pokrywała tego wirusa? Do tej pory jeszcze nie 
wiadomo.

Ale wracam do szczepień. Dlaczego ja od tego 
zaczynam? Bo uważam, że ta sprawa jest kluczo-
wa, tak naprawdę najważniejsza. Dlaczego? Bo 
w tej chwili odchodzi rzesza ludzi. Jak powiedział 
Jan Paweł II, tak przechodzą pokolenia – z pro-
chu powstałeś i w proch się obrócisz. On to mó-
wił w innym celu, po to, żebyśmy nie zapomnieli 
o tych, którzy odchodzą.

Ale ja jestem głęboko przekonana, że gdy-
by rząd podjął inne decyzje, to teraz, w trakcie 
czwartej fali… Tu nie chodzi o to, żeby wprowa-
dzić lockdown. Lockdown to najgorsze, co może 
w tej chwili Polaków spotkać. Gospodarka rzeczy-
wiście ledwo zipie. O wiele prostsze byłoby wpro-
wadzenie nagród, udogodnień dla osób, które się 
zaszczepiły. Panie Ministrze, dlaczego wy tego nie 
robicie? No, dlaczego? Ja tego po prostu nie po-
trafię pojąć. Pozwalacie, żeby 500 osób dziennie 
umierało.

Pan doskonale wie – i całe ministerstwo wie 
– że choroba nie bierze się znikąd, że przenosi 
się od jedno chorego człowieka do drugiego. Ja 
rozumiem, że są ruchy antyszczepionkowe, ale 
powiem państwu, że dla mnie bezcenne jest ży-
cie każdego człowieka, również tych antyszcze-
pionkowców, którzy teraz w wieku 20, 30, 40 lat 
umierają pod respiratorami. Sam pan mówił, że 
99% chorych, którzy w tej chwili umierają, to oso-
by niezaszczepione. A zdarza się niestety, że za-
grażają one również tym, którzy są zaszczepieni. 
Między nami chodzą niezaszczepione osoby, które 
są zakażone. Podkreślam, że czas inkubacji wi-
rusa wynosi do 14 dni, czyli nawet 2 tygodnie. 
Średnio – tak naprawdę to jest mediana – trwa 
to 5, 6 dni.

Dlaczego nie wprowadzono udogodnień? 
Dlaczego paszporty covidowe nie są wymagane 
przy wejściu do sklepu, do kina, do teatru? Nikt 
nie zakazuje osobom, które nie chcą się szczepić, 
żeby się zaszczepiły. Jak naprawdę nie chcą, bo 
uważają, że są mocarniejsze od wszystkich na 

tym bożym świecie i na pewno nie zachorują, 
nie umrą, to mogą wykonać test. Tak jest w więk-
szości krajów Europy. Mój syn wrócił z Holandii, 
gdzie nie można wejść do sklepu po bułki, jak nie 
pokaże się paszportu covidowego. Dlaczego tego 
nie ma u nas?

I to nie jest żadna dyskryminacja, dlatego że 
każdy ma prawo się zaszczepić, tak jak pan po-
wiedział. No, prawdą jest, że dostępność szczepień 
jest dobra, że jest wystarczająco dużo miejsc do 
szczepień. W związku z tym ta akcja propagan-
dowa, jaką prowadzi Ministerstwo Zdrowia, jest 
zbyt marna. Skoro nie dociera to do ludzi, to być 
może nagrody dotrą do nich, może wtedy zaczną 
się szczepić.

Bo tak naprawdę to jest kluczowe. Wiele bar-
dzo ważnych tematów poruszyła pani przewodni-
cząca, wybrzmiało to też na posiedzeniu komisji, 
ale tak naprawdę – ja to już mówiłam na posie-
dzeniu Komisji Zdrowia –najważniejsze jest ży-
cie ludzkie. Tak jak mówiłam, można się pokłócić 
i pogodzić, można odbudować most, kiedy ktoś 
go zburzy, można postawić nowy dom, jak stary 
dom się zawali albo już się nam nie podoba. Ale 
jak ktoś przejdzie na tamtą stronę, to już nigdy do 
nas nie wróci. Ja wiem, co znaczy śmierć. Niestety 
przez 46 lat swojej pracy zawodowej widziałam 
śmierć wielu dzieci. Jedna z matek napisała, że to 
jest tak straszne, jakby zgasło światło na Ziemi, 
jakby skończył się świat, jakby nie było już ni-
czego. Czy państwo tego nie czują, że te zwłoki 
z przyczyn… Ja nie wierzę, że jest w ogóle na świe-
cie jakiś człowiek, który z przyczyn politycznych 
nie podjąłby decyzji prozdrowotnej, która ura-
towałaby życie ludzkie. No, to jest chyba wyklu-
czone, to jest niemożliwe. Niechże pan coś zrobi, 
ażeby to się zmieniło. (Oklaski)

Nie próbujmy być mądrzejsi od wszystkich na 
tym świecie. Dlaczego wszystkie kraje, które nas 
otaczają, tak zrobiły, a my nie? No, ja tego nie po-
trafię pojąć. Dzisiaj zmarło prawie 500 osób, bez 
kilku, jutro zemrze 600. Te osoby już do nas nie 
wrócą. Ja jestem przekonana, że wiele rodzin w tej 
chwili płacze, tak samo jak te moje mamy po tych 
dzieciach. Naprawdę wierzę w to, że cały Senat 
poprze tę uchwałę, bo ona jest nie po nic i ona nie 
ma charakteru politycznego. To jest uchwała ma-
jąca poszturchać rząd, którego jest pan członkiem, 
ażeby coś zrobił, coś zrobił szybko i energicznie.

I jeszcze jedna sprawa, też mówiłam o tym na 
posiedzeniu Komisji Zdrowia. Ja nie rozumiem, 
dlaczego, skoro sam pan powiedział przed chwilą 
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z tej mównicy, że jest kiepsko z personelem me-
dycznym, pan premier Mateusz Morawiecki uwa-
ża, że u niego są za wysokie progi i nie może wyjść 
ze swojego biura na drugą stronę ulicy i poroz-
mawiać, skoro personel medyczny z nim chce 
rozmawiać, nie z panem, nie z pana szefem i nie 
z jakimiś radami, tylko z nim chce rozmawiać. 
Panie Premierze, ja do pana też apeluję: niech pan 
pójdzie i porozmawia z ludźmi.

A do antyszczepionkowców mam gorącą proś-
bę – bo mnie serce boli, gdy umieracie w tej chwi-
li z powodu tej choroby – pomyślcie, poczytajcie, 
posłuchajcie ekspertów i zastanówcie się, czy na 
pewno dobrze robicie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Ewę Matecką.

Senator 
ewa maTeck a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Żyjemy w atmosferze permanentnego zagro-

żenia: zagrożenia wolności słowa, zagrożenia 
ubóstwem ekonomicznym, szalejącą drożyzną, 
inflacją, zagrożenia klimatycznego i, co najgor-
sze, zagrożenia naszego zdrowia i życia. Epidemia 
bezlitośnie obnażyła kryzys, zapaść, chaos i nie-
dofinansowanie ochrony zdrowia, co wynikało 
z fatalnej strategii, a właściwie braku strategii 
walki z pandemią. Dobra strategia i dobre, spraw-
ne zarządzanie epidemią uchroniłyby nas albo 
przynajmniej znacznie ograniczyłyby skutki za-
grożeń dla naszego zdrowia i życia. Co więcej, 
podjęcie dobrych decyzji, szybkich decyzji i w od-
powiednim czasie pozwoliłoby na utrzymanie do-
stępności leczenia chorych na choroby przewlekłe 
inne niż COVID, chorych na choroby układu krą-
żenia, cukrzycę czy chorych na nowotwory.

Tymczasem w Polsce w 2020 r. umarło o 70 
tysięcy osób więcej niż w 2019 r. To najwięcej 
zgonów od czasu II wojny światowej. I jak po-
daje Eurostat, Polska na tle innych krajów Unii 
Europejskiej w 2020 r. wydała na ochronę zdrowia 
najmniej w relacji do PKB. We wszystkich krajach 
członkowskich zanotowano wzrost przekazanych 

środków w relacji do PKB, poza Polską. Zwiększa 
to ciągle dystans, dystans między Polską a Unią 
Europejską. Z raportu Związku Miast Polskich 
możemy się dowiedzieć, że w 2019 r. na 27 krajów 
Unii Europejskiej Polska była na trzecim miejscu 
od końca, jeżeli chodzi o nakłady na ochronę zdro-
wia. Jest to spadek o kolejne 2 miejsca w porów-
naniu z wcześniejszymi latami, w porównaniu 
z rokiem 2015.

Proszę pamiętać, że w  Polsce nakłady na 
ochronę zdrowia są obliczane według stanu PKB 
sprzed 2 lat. Warto też, chcąc mieć prawdziwy 
obraz wysokości nakładów na ochronę zdrowia, 
przeliczyć ich udział procentowy w budżecie pań-
stwa, wtedy będziemy mieli jasny obraz. Warto 
też wiedzieć, że jeżeli rośnie budżet państwa, to 
procentowy wzrost nakładów na ochronę zdro-
wia, który nominalnie jest… Ale procentowy 
wzrost nakładów na ochronę zdrowia nie jest tak 
duży, jak tutaj słyszymy.

Pozwólcie państwo, że skupię się na jednym 
z obszarów ochrony zdrowia, który, podobnie jak 
cały system, jest dotknięty potężnym kryzysem – 
mam tutaj na myśli onkologię. Żadnej innej cho-
roby nie boimy się tak jak raka. W Polsce na raka 
choruje rocznie ok. 200 tysięcy osób, a umiera 
– ok. 120 tysięcy. W czasie pandemii ta sytuacja 
ze względu na ograniczony dostęp do specjali-
stów znacznie się pogorszyła. W 2020 r. wyda-
no o 18 tysięcy kart DiLO mniej. To nie oznacza, 
że jest mniej pacjentów chorych na nowotwory, 
to oznacza, że oni rzadziej trafiali do lekarza. 
Onkologia jest niedofinansowana. W przelicze-
niu na 1 osobę w Polsce rocznie przeznacza się 
96 euro. W Czechach – 147 euro, w Austrii, Belgii 
– 260 euro, w Niemczech – 287 euro. Spośród 
przykładowych 22 krajów Europy Polska jest 
pod tym względem na siedemnastym miejscu. 
Przepaść dzieli nas od innych krajów również pod 
względem dostępu do nowoczesnych leków onko-
logicznych. W Austrii i Niemczech na innowacyj-
ne terapie lekowe przeznacza się ok. 100 euro na 
osobę. W Polsce – 16 euro na osobę. Na 101 terapii 
lekowych stosowanych w najbardziej złośliwych 
nowotworach w Unii Europejskiej aż 44 nie są do-
stępne w Polsce. Gdyby były dostępne, udałoby 
się uratować ok. 30 tysięcy osób. Jest tak źle, że 
do Polski przyjeżdżają lekarze ze Skandynawii, 
aby zobaczyć, jak wygląda zaawansowane sta-
dium raka. A miało być lepiej, według zapowie-
dzi, obietnic z prezydenckiej kampanii wyborczej 
w 2020 r. Miał to zapewnić szumnie zapowiadany 
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Fundusz Medyczny, który miał być ratunkiem dla 
chorych na raka, na choroby rzadkie, w tym dla 
dzieci do lat 18. Fundusz, który miał uruchomić 
środki na inwestycje w wysokospecjalistyczne 
szpitale onkologiczne, pediatryczne i pulmono-
logiczne. Miały to być środki na modernizacje 
szpitali, na profilaktykę, na kadry i na najwięk-
szą nadzieję ludzi chorych na nowotwory, jaką są 
innowacyjne terapie, leczenie dzieci, dostępność 
do leczenia za granicą, nowe technologie i dostęp 
do terapii o wysokiej wartości klinicznej. Dobrze 
pamiętamy, że równocześnie rząd, w tym samym 
czasie, kiedy zapowiedział tworzenie Funduszu 
Medycznego, przeznaczył 2  miliardy rocznie 
przez prawie 5 lat na media publiczne. Dziś, po 
prawie 2 latach, stan ochrony zdrowia i stan on-
kologii są katastrofalne. Fundusz nie działa. Rząd 
zawiódł. Zaprzepaszczono 2 lata. Spośród 6 mi-
liardów zł, które powinny być w dyspozycji fun-
duszu i powinny być przeznaczone na ratowanie 
życia i zdrowia Polaków chorych na raka, wyko-
rzystano zaledwie 170 milionów zł, a tymczasem 
na propagandę przekazano blisko 6 miliardów zł, 
od początku prezesury pana prezesa Kurskiego. 
Realne środki na propagandę, wirtualne środ-
ki na zdrowie. Jednym słowem: puste obietnice. 
I wcale nie mówię tutaj o milionie samochodów 
elektrycznych, o polskim robocie medycznym, 
o programie „Cyberpark Enigma”, o 100 tysią-
cach mieszkań, o połączeniach PKS, o progra-
mie „Żwirko i Wigura”, o programie „Batory” 
czy o Luxtorpedzie 2.0. Mówię o pogłębiającym 
się stanie zagrożenia życia i zdrowia Polaków. 
Mówię o Funduszu Medycznym jako elemencie 
systemu ochrony zdrowia, który nie działa. Co 
takiego zatem się stało, gdzie są te pieniądze? 
Idea Funduszu Medycznego nie jest realizowa-
na. Pytam: dlaczego? Ludzie umierają, szczegól-
nie bolesne jest to, że umierają małe dzieci. Co 
więcej, wbrew temu, co zapowiadano na początku 
2020 r., Fundusz Medyczny to nie są dodatkowe 
środki. Każda złotówka na Fundusz Medyczny po-
mniejsza dotacje z budżetu państwa na Narodowy 
Fundusz Zdrowia, a to oznacza mniejsze pienią-
dze na wszystkie pozostałe świadczenia.

Zwracam się do całej Wysokiej Izby o podjęcie 
tego apelu, aby uchronić nas przed bałaganem, 
chaosem, niedofinansowaniem i postępującą ka-
tastrofą w ochronie zdrowia. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
I  proszę o  zabranie głosu panią senator 

Agnieszkę Gorgoń-Komor.

Senator 
aGnieszk a GorGoń-komor 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowne 
Panie i Panowie Senatorowie! Szanowny Panie 
Ministrze!

Przysłuchawszy się tej debacie, pytaniom, po-
wiem szczerze tak: dlaczego jest tak źle, skoro jest 
tak dobrze? To jest taki dualizm, w którym jest 
zaprzeczenie samego siebie.

Od samego początku tej pandemii działam 
jako senator, ale przede wszystkim jako lekarz 
praktyk, pracując na oddziałach niecovidowym, 
covidowym, w niepublicznej ochronie zdrowia. 
I obserwuję to wszystko jako lekarz. Proszę pań-
stwa, gdyby nie sam fakt, że dysponuję pew-
ną wiedzą medyczną i wytycznymi… Bo da się 
pracować ponad podziałami, i mówię to do tej 
części sali, choć tu, po tej stronie, mam tylko 1 
kolegę lekarza – po naszej stronie jest nieco wię-
cej… No ale jest nas 13 w parlamencie. Myślę, że 
ten temat ochrony zdrowia i w ogóle jej kondy-
cji, a zwłaszcza w czasie pandemii, jest niezwy-
kle ważny. Proszę państwa, członkowie Rady 
Medycznej przy naszym premierze, premierze 
Mateuszu Morawieckim, już 26 kwietnia 2021 r. 
wydali jasne rekomendacje i wytyczne dla me-
dyków. My oczywiście musieliśmy sami do nich 
docierać, przez koleżeństwo z różnymi… To nie 
były takie dostępne dla nas materiały. I teraz, 
12 listopada, pojawiły się uaktualnienia. W tym 
zespole jest pan prof. Robert Flisiak, jest także pan 
Andrzej Horban. Da się pracować ponad podzia-
łami nad zarządzaniem pandemią. I ja naprawdę 
jako medyk apeluję o to, żeby odpolitycznić w ogó-
le sprawę zarządzania pandemią, bo to nikomu 
nie służy.

Od samego początku jako… Tu też dziękuję 
pani przewodniczącej, że mogę aktywnie brać 
udział w pracach komisji – bo my wszyscy tam 
bardzo chcemy pomagać ministrowi, ale, tak jak 
powiedziała pani przewodnicząca, od czasu mini-
stra Szumowskiego pan minister Niedzielski ni-
gdy… Gdy jeszcze szefował w funduszu, to pojawił 
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się u nas, a nie pamiętam, żeby potem był na na-
szych posiedzeniach.

Proszę państwa, tam jest taki jeden frag-
ment co do podstawowej opieki nad pacjentem 
z COVID… I ja tutaj zadam pytanie retoryczne, 
bo w moim odczuciu jako praktyka, po tym, kie-
dy widziałam zgony w karetkach przed wjazdem 
na oddziały covidowe, kiedy apelowaliśmy, żeby 
te oddziały powstawały, ale tak strategicznie, 
a nie na chybił trafił, tam, gdzie nie ma persone-
lu, gdzie nie mieliśmy jeszcze tych omawianych 
przez państwa aparatów do high-flow, respirato-
rów… Bo ja byłam w takiej sytuacji, że musiałam 
interweniować u ministra Kraski, aby pacjen-
ci nam nie umierali w ciągu 2 dni – musiałam 
przekazywać ich do oddziału tymczasowego do 
Pyrzowic, gdyż mając oddział, nie mogłam pod-
łączyć im wysokoprzepływowej tlenoterapii, choć 
pacjenci tego potrzebowali… Był taki moment 
w trzeciej fali. I naprawdę myślałam, że gdy wejdą 
szczepienia, gdy wydacie państwo 1 miliard zł na 
promocję tych szczepień… Ale nie widzimy efek-
tów tych wydanych pieniędzy. Powinniśmy więc 
obliczyć, czy ta promocja była naprawdę dobra. 
Liczby świadczą, że nie, bo nie osiągnęliśmy od-
porności populacyjnej, co przekłada się na zgony.

A na końcu powiem tak: myślę sobie – mó-
wię to tak z serca – że na końcu powiecie, że to 
wszystko dlatego, że my lekarze źle leczymy, że 
podejmujemy złe decyzje. Zarządzanie pande-
mią nie jest łatwe, ja wam z serca współczuję. 
Być może każdy inny rząd też nie radziłby sobie 
w 100%. Ale 100 lat temu także były pandemie, lu-
dzie nie podróżowali i umierali. Teraz dysponuje-
my wysokimi technologiami, mieliśmy fundusz 
do odbudowy naszej gospodarki, także zdrowia, 
po okresie pandemicznym i przez sprawy poli-
tyczne oraz brak praworządności najpewniej nie 
będziemy mieć tych pieniędzy, bo Krajowy Plan 
Odbudowy nie był spójny z tym, co rekomendo-
wała Unia.

Jak państwo chcecie spojrzeć w oczy Polakom 
w takiej właśnie sytuacji? Kiedy epidemiolodzy 
ponad podziałami mówią, kiedy świat medycz-
ny mówi o tym, że nie ma już czasu na refleksję, 
jest czas na działanie i teraz trzeba podjąć decy-
zję, jak w obecnej sytuacji – przy ruchu antysz-
czepionkowym, przy takim ogromnym hejcie na 
lekarzy, którzy pracują cały czas, chociaż poweru 
już w medykach nie ma… Jak weszlibyście pań-
stwo do szpitala, to zobaczylibyście, że tego bły-
sku w oczach, że chcemy pomagać, już nie ma. 

Jest tylko obowiązek, bo chcemy leczyć zarówno 
osoby zaszczepione, jak i niezaszczepione. A ta 
czwarta fala pandemii jest szczególna, bo pacjent 
jest trudny. To jest pacjent, który podważa auto-
rytety medyczne, podważa wiedzę akademicką. 
Dopiero, jak jest w stanie zagrożenia życia, to pro-
si o pomoc.

I tu jest dla was duże pole do… Bo to wy rządzi-
cie i wy podejmujecie… jesteście odpowiedzialni 
za zarządzanie pandemią. My możemy pomagać, 
jeżeli będą merytoryczne rozmowy, tak jak pan 
minister powiedział. Jesteśmy otwarci. Ale nie 
czas na refleksję, czas na działanie. Ja nie będę 
powtarzać argumentów moich koleżanek, pań se-
nator i panów senatorów, które tu już padły, bo te 
mówimy jak mantrę. To już naprawdę wiadomo.

I chcę się jeszcze odnieść do tego budżetu, bo ja 
wiem, gdzie jest problem. Wiem to od dyrektorów 
szpitali, od zarządzających jednostkami. Jak była 
pandemia, to spadła liczba procedur niecovido-
wych, bo ludzie zostali w domu, nie zgłaszali się 
na nowe zabiegi i ryczałt za te usługi spadł, chyba 
w II kwartale 2020 r. A państwo obliczacie ryczałt 
na następny rok w związku z tym III kwartałem. 
To też był przedmiot wielu dyskusji, jeśli chodzi 
o budżet. Myślę, że do tej sprawy wrócimy, jeżeli 
będziemy w ogóle dyskutować o budżecie w stycz-
niu, tak jak pani przewodnicząca powiedziała. Ja 
apeluję. Apel jest konieczny, ponieważ to jest taki 
bodziec dla was, że my nie milczymy na ten te-
mat. I apeluję jako lekarka, która wróci do swoje-
go domu, a wczoraj umarł nam 29-letni pacjent, 
bo się nie zaszczepił, i 50-latek na respiratorze… 
Bo pacjenci trafiają w drugim stopniu zaawanso-
wania choroby do szpitala, nie w tym pierwszym, 
kiedy jeszcze jest dobra saturacja. A tam powin-
no się dysponować nowoczesnymi terapiami, ta-
kimi jakie są w rekomendacjach tego zespołu. Ja 
pytam pana ministra tylko retorycznie: ile osób 
w pierwszym stadium zaawansowania choroby 
otrzymało molnupiravir czy casirivimab? Ja bym 
chciała wiedzieć jako lekarz praktyk, czy lekarze 
podstawowej opieki zdrowotnej mają dostęp do 
takich terapii. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Wojciecha Koniecznego.



Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

152

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 25 listopada 2021 r.

Senator 
woJciech konieczny 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Dzisiaj rozmawiamy o ogólnym stanie pol-

skiej medycyny, oczywiście przez pryzmat pan-
demii – nie da się tego ominąć – ale mówimy 
o ogólnym stanie. Prawdą jest, że na ten stan ma 
wpływ 30 lat zaniedbań. Były różne zaniedba-
nia, różne okresy – lepsze, gorsze w ciągu tych 
30 lat – ale generalnie nie było takiego podejścia, 
które dzisiaj zapewniłoby nam dobrą, nowocze-
sną medycynę, odpowiadającą temu, co się spo-
łeczeństwu należy. Takiej medycyny w Polsce nie 
mamy. Mamy kłopoty z personelem, ale sami je 
sobie sprokurowaliśmy, ponieważ ograniczy-
liśmy kiedyś nabór na studia medyczne, ogra-
niczyliśmy liczbę specjalizacji… w sensie liczbę 
miejsc specjalizacyjnych, zlikwidowaliśmy lek-
komyślnie licea pielęgniarskie, wchodząc do 
Unii Europejskiej, a można było powalczyć o to, 
aby ten system utrzymać. Podjęliśmy szereg ta-
kich działań, ponieważ mieliśmy przekonanie, 
że wszystko, co wyszło z PRL, jest złe i wszyst-
ko to należy zmienić. Ale jeżeli chodzi o system 
szkolenia, kadr i liczebność tych kadr, to akurat 
pod tym względem ten system należało utrzy-
mać. Ale ulegliśmy pewnym mitom, np. że jest 
za dużo lekarzy – przecież tak się mówiło kie-
dyś – za dużo pielęgniarek, za dużo szpitali, za 
dużo procedur, że niepotrzebne jest to wszystko. 
Tak było, tak mówiono. Stąd dzisiaj np. braku-
je nam oddziałów chorób zakaźnych i zakaźni-
ków. W ciągu ostatnich 10 lat o 1/4 zmalała liczba 
miejsc w oddziałach chorób zakaźnych tuż przed 
pandemią. Sprawdziłem to. Tak że jeszcze parę 
lat i naprawdę byłoby jeszcze gorzej zarządzać tą 
epidemią. Te mity, które również funkcjonują, 
są zawsze takie: że nakłady na służbę zdrowia to 
worek bez dnia, że nigdy nie będzie tyle, ile po-
trzeba, że w żadnym kraju nie ma tyle pieniędzy, 
ile powinno być… I naczelny mit, który powta-
rzają wszyscy, że najpierw reformy, potem pie-
niądze, że najpierw musimy zreformować. Ja to 
słyszę od 30 lat, że najpierw trzeba zreformować, 
a potem dać pieniądze, bo jak damy pieniądze 
wcześniej, to one się zmarnują, czyli leczenie lu-
dzi będzie marnowaniem pieniędzy. No i te mity 
niestety czasami pobrzmiewają także dzisiaj, po-
mimo że jest pandemia, pomimo że powinniśmy 
już wszyscy na to spojrzeć inaczej.

Dzisiaj jest pytanie, czy Ministerstwo Zdrowia 
na pewno zajmuje się zdrowiem. Bo ja mam pew-
ne wątpliwości. Jak słyszę wypowiedzi, że musi-
my dbać o gospodarkę, że musimy dbać o to, żeby 
nie było niepokojów społecznych, i o jakieś inne 
sprawy… Owszem, ale od tego są ministrowie. Jest 
minister spraw wewnętrznych, który ma dbać, 
żeby nie było niepokojów, i dba, jest bardzo ostry 
w różnych sytuacjach, np. w zeszłym roku czy też 
teraz widzimy państwo w swojej sile na grani-
cy białoruskiej. Tutaj musimy ulegać jakimkol-
wiek protestom… Obawiamy się czegokolwiek, że 
ktoś wyjdzie na ulicę, będzie przeciwny działa-
niom rządu. No, dlatego myślę, że Ministerstwo 
Zdrowia jednak powinno bardziej się skupić 
na tym, co jest najważniejsze, żeby ludzie nie 
umierali i nie zapadali na groźną chorobę, która 
w Polsce szaleje.

Podejście ministerstwa w dzisiejszych czasach 
też jest dziwne. Mamy według mnie najbardziej 
skłóconego ze środowiskiem ministra zdrowia, 
jakiego pamiętam, nierozmawiającego, uważa-
jącego często kadry medyczne za jakichś ludzi, 
którzy nie rozumieją systemu, którzy nie wiedzą, 
o co w tym systemie chodzi, ministra nieprowa-
dzącego prawdziwego dialogu. Brakuje szacunku 
dla lekarzy. Najlepiej to widać… Zawsze przypo-
minam tę 0,01, ten wskaźnik 1,31. Ta 0,01 była 
po to dana – nie będę tego rozwijał, bo nie ma na 
to czasu – żeby nie obniżyć pensji lekarzom spe-
cjalistom, bo z wyliczeń wynikało, że gdyby do-
stali według wskaźnika 1,3, to by było obniżenie 
pensji, więc daliście od 1 listopada 19 zł podwyżki 
zamiast kilka złotych obniżki, stąd współczynnik 
jest 1,31 a nie 1,3. W czasie epidemii 19 zł podwyż-
ki… To będzie się ciągnęło za wami cały czas.

Co powinno się zrobić? Powinno się w tych 
warunkach, które mamy dzisiaj, mieć 2 plany. 
Ministerstwo powinno mieć plan krótkotermi-
nowy. Krótkoterminowy jest plan na zarządzanie 
ochroną zdrowia w warunkach niedoboru kadr. 
Takie warunki będą się utrzymywać przez kilka 
lub kilkanaście lat. I na to powinniście być przy-
gotowani. Te kadry trzeba po prostu dopieszczać, 
rozmawiać z nimi, nie lekceważyć, nie okazy-
wać zniecierpliwienia i tego, że piarowo potrafi-
cie z nimi wygrać, tylko z tymi kadrami należy 
prowadzić realny dialog tak, aby te kadry nam 
służyły przez najbliższe lata jak najdłużej i w jak 
największej ilości. Później drugi plan długoter-
minowy, jeżeli sytuacja kadrowa poprawi się i bę-
dziemy mogli tworzyć normalną medycynę, gdzie 
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lekarze nie dyżurują po 10–12 dyżurów z rzędu, 
gdzie nie trzeba przyjmować 100 pacjentów dzien-
nie, gdzie można się zająć pacjentami tak, jak na-
leży. To jest następny etap. W tym etapie trzeba 
wybudować szpitale. Wybudować, bo warunki, 
w których dzisiaj są pacjenci w szpitalach, urą-
gają godności ludzkiej. To, gdzie się przebierają, 
to, gdzie trzymają rzeczy, to, w jakich warun-
kach jedzą – ja nie mówię o leczeniu – to, w jakich 
strojach chodzą po szpitalu… Wszyscy wiemy, 
jak polskie szpitale tak naprawdę wyglądają. To 
wszystko należy zmienić, nie tylko tomografy, nie 
tylko rezonanse magnetyczne. Bardzo dobrze, że 
one są. Bardzo dobrze, że są zniesione limity na 
badania, chociaż tak naprawdę widać, że nie ma 
kto tych badań opisywać, bo nawet jeżeli rezonans 
magnetyczny zostanie wykonany, to na opis się 
czeka miesiąc, bo to nie urządzenie przeprowa-
dza badania, tylko mimo wszystko człowiek, któ-
ry opisuje wynik badania. Dzisiaj robicie straszne 
błędy. Powtarzam: straszne błędy.

Takim błędem jest sposób wynagradzania 
pracowników w czwartej fali pandemii. Nie da-
jecie dodatków covidowych na zasadach, na jakich 
dawaliście w zeszłym roku, co jest ogromnym 
błędem. Ludzie mają dostawać pieniądze za go-
dziny spędzone przy pacjentach covidowych. Co 
to w ogóle za pomysł? Czy policjant dostaje pie-
niądze za czas spędzony przy przestępcy, czy za 
swoją służbę? Jeżeli ktoś pracuje na oddziale co-
vidowym, jest tam zatrudniony, przeprowadza 
badania, idzie do gabinetu lekarskiego, wycho-
dzi z oddziału, przeprowadza inne badania, to 
cały czas jest zagrożony. Czy to zagrożenie trwa 
15 minut… Nie wiem. Nie wiem, jak będziecie to 
weryfikować, jak szpitale mają przedstawiać ra-
porty i komu należy ile zapłacić. Proszę wrócić 
do normalnych dodatków covidowych, które były 
wcześniej. Nie daliście dodatków covidowych pra-
cownikom SOR-ów, do których trafiają pacjenci 
z podejrzeniem COVID i z COVID. Na tych SOR-
ach pacjenci leżą dobę, 2, 3, bo często nie ma co 
z nimi zrobić. Proszę tutaj nie opowiadać, że jest 
tak dużo miejsc, że jest tak dobrze, bo doskonale 
wiemy, że tak nie jest. Nie stworzycie tych miejsc 
w szpitalach tymczasowych, bo byście musieli 
ogołocić z kadr normalne szpitale. Taka jest sy-
tuacja epidemiczna i taka jest sytuacja kadrowa.

Dlaczego w Polsce umiera dużo ludzi? Również 
dlatego, że nie mamy żadnych rezerw kadrowych. 
Jeżeli w Polsce lekarz przed pandemią brał 10 dy-
żurów, to teraz nie weźmie 20. Jeżeli w Niemczech 

brał 4 dyżury, to teraz może wziąć 8. To jest zu-
pełnie inne obciążenie i inne podejście do ochro-
ny zdrowia.

Proszę państwa, jest inflacja. Jaki macie na 
to pomysł? Szpitale mają dostawać kontrakty 
w pierwszym półroczu przyszłego roku na pozio-
mie z początku tego roku, a będą ponosić o 10% 
większe koszty. W szpitalu, w którym pracu-
ję, prąd ma podrożeć o 54%, a gaz – o 114%. Czy 
Ministerstwo Zdrowia wydało już dyrektywę 
dla NFZ o podniesieniu wysokości kontraktów 
o wartość inflacji? Czy w ogóle o tym myślicie? 
Czy w ogóle bierzecie to pod uwagę? Czy szpitale 
mają płacić i zadłużać się, a potem być likwidowa-
ne jako nierentowne jednostki, które przynoszą 
straty? Szpital sam sobie nie podniesie ceny za 
leczenie zapalenia płuc albo krwawienia z pęknię-
tego wrzodu żołądka. Nie. NFZ wszystko ustala, 
nie biorąc pod uwagę żadnych prawdziwych kosz-
tów. Wyceny procedur medycznych są w Polsce, 
jak wiemy, od wielu lat, od zawsze obniżone.

Nie można powiedzieć, że nic nie robicie. Ja 
bym tak nie powiedział. Rzeczywiście zwiększa-
ne są nakłady, jest większa liczba studentów. To 
prawda. Tylko jak patrzymy na liczbę pielęgnia-
rek odchodzących z zawodu i przychodzących do 
zawodu, to dobrze wiemy, że przez najbliższe 10–
15 lat sytuacja się nie poprawi. Musicie robić wię-
cej, musicie działać szybciej i musicie szanować 
pracowników ochrony zdrowia. Bez tego wasze 
technokratyczne podejście do ochrony zdrowia 
nic nie da. Piarowo może będziecie wygrywać, 
ale pacjenci nie zostaną zaopatrzeni jak należy, 
i służba zdrowia nie będzie taka, jakiej się wszy-
scy spodziewamy. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Ministrze!
Procedujemy teraz projekt uchwały Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obecnego 
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stanu ochrony zdrowia. Chciałbym zwrócić 
uwagę, że podczas posiedzeń Komisji Zdrowia 
i Komisji Ustawodawczej, kiedy ten projekt był 
procedowany, uległ on pewnym zmianom. Otóż 
w ostatnim akapicie zostało dodane sformuło-
wanie: „wzywa rząd Rzeczypospolitej Polskiej 
do podjęcia niezbędnych decyzji ograniczających 
szerzenie się koronawirusa z uwzględnieniem re-
komendacji Rady Medycznej do spraw COVID-19 
przy Prezesie Rady Ministrów”. Koniec cytatu. 
To jest novum, w pierwotnym przedłożeniu tego 
sformułowania nie było. W związku z tym ry-
suje się kilka moim zdaniem fundamentalnych 
pytań. Jeżeli rząd miałby realizować założenia 
– czy wszystkie, czy nie, bo tu jest taka formu-
ła „uwzględnia”, a czy wszystkie uwzględnia, czy 
część, to jest niedookreślone, ale załóżmy, że in-
tencja wnioskodawców była taka, że generalnie 
wszystkie zalecenia są uwzględniane – wyma-
gałoby to moim zdaniem pewnej zmiany ustawo-
wej, ponieważ za sprawny sposób rządzenia rząd 
odpowiada konstytucyjnie i zgodnie z wszystki-
mi przepisami prawa, zaś Rada Medyczna przy 
Prezesie Rady Ministrów jest ciałem o charak-
terze doradczym, a jej posiedzenia nie są nawet 
protokołowane, czyli z dokumentów nie wiemy, 
kto postulował wprowadzenie np. takiego, a nie 
innego rozwiązania. Owszem, są publikowane 
stanowiska i komunikaty, ale one mają charak-
ter bardzo lakoniczny i są podpisane przez prze-
wodniczącego Rady Medycznej.

Gdyby Rada Medyczna miała być organem, 
który ma znaczenie dla życia, zdrowia i funkcjo-
nowania dziesiątek milionów Polaków, w sensie 
ich swobód obywatelskich, możliwości działa-
nia i swobód gospodarczych, możliwości przeby-
wania w przestrzeni publicznej, wszelkich praw 
obywatelskich, to uważam, że taka rada powin-
na mieć umocowanie ustawowe i powinny być 
określone zasady, na jakich te rekomendacje rady 
są uwzględniane, brane pod uwagę przez rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej. W przeciwnym razie 
to sprawia takie wrażenie, jakby niektórzy człon-
kowie rady poskarżyli się niektórym politykom, 
że ich głos nie jest dostatecznie słuchany, więc do-
piszemy to może do projektu uchwały.

Teraz przechodzę już do samej rady. Otóż, 
proszę państwa, ja nie przypadkiem panu mi-
nistrowi zadałem takie pytania, jakie zdają mi 
wyborcy, którzy chcieliby wiedzieć, czy pan pro-
fesor X i pani profesor Y, którzy wypowiadają się 
jako eksperci, mają podpisaną deklarację o braku 

konfliktu interesów, czy mają podpisaną deklara-
cję o konflikcie interesów. To ma fundamentalne 
znaczenie. Każdy z nas, parlamentarzystów tu 
zasiadających, bierze jakąś odpowiedzialność za 
państwo, jest członkiem naczelnego organu wła-
dzy ustawodawczej w Rzeczypospolitej Polskiej, 
ale podlega procedurom, składa oświadczenie 
lustracyjne, opisuje stan majątkowy, wszelkie 
dane są znane. Tymczasem w przypadku Rady 
Medycznej, która miałaby mieć aż tak duże kom-
petencje, to jest niedookreślone. Z odpowiedzi, 
którą dostałem na moje oświadczenie w sprawie 
tych protokołów, wynika, że tu nie ma tego obo-
wiązku. Wynika to z zarządzenia. Tak więc ja 
nie mam pretensji do członków Rady Medycznej, 
żeby była jasność, tylko mam pretensje do sposo-
bu zorganizowania tego ciała przez prezesa Rady 
Ministrów. Nie wiem, jak jest w kwestii tych de-
klaracji, a dla mnie jest to niezbędny stopień pro-
fesjonalizacji i dostępu do informacji. Obywatel 
ma prawo wiedzieć, czy dany ekspert, który się 
wypowiada, złożył taką deklarację, czy nie ma 
związków np. z przemysłem farmaceutycznym, 
a jeżeli tak, to w jakim charakterze, czy to może 
rzutować na jego opinie, czy nie może rzutować. 
Wiemy, że o kwestii koncernów farmaceutycz-
nych i bardzo dyskretnego lobbingu wielokrot-
nie już tutaj, w naszej Izbie, zresztą i w Sejmie, 
i w Senacie była mowa. To jest bardzo wrażliwy 
obszar funkcjonowania tej rady.

Drugi wrażliwy obszar to jest kwestia do-
kumentowania jej prac, tego, co kto powiedział, 
przynajmniej na tych oficjalnych posiedzeniach. 
Prezes Rady Ministrów nie może się opierać na 
opiniach półprywatnego gremium, które zostało 
powołane, a które ma określać tak istotne sprawy.

Kolejna rzecz. Mówi się, że Polacy nie chcą się 
szczepić. To prawda, znaczna część populacji nie 
chce się szczepić, z różnych powodów. Ale trzeba 
się zastanowić m.in. nad tym, dlaczego nie chcą 
się szczepić. Ja sobie przypominam styczeń 2021 r. 
– pan premier ogłosił szumnie powstanie fundu-
szu kompensacyjnego. Nie wiem, czy państwo pa-
miętacie, ale to miał być taki fundusz… Ponieważ 
producenci szczepionek nie biorą odpowiedzial-
ności za ten preparat, żeby uspokoić nastroje spo-
łeczne, miał powstać fundusz kompensacyjny, 
który w przypadku, gdyby się jednak zdarzyło, 
że jest jakiś negatywny efekt poszczepienny, byłby 
na określonych zasadach wykorzystywany do wy-
płacania odszkodowania z tego tytułu. Była dys-
kusja, punktem spornym był przypadek śmierci, 
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jak pamiętam tę dyskusję, ale były jakieś daleko 
zaawansowane prace nad tym. Zapowiadano to, 
to właśnie miało być odpowiedzią na te niepokoje 
społeczne. I co? Później składałem oświadczenie, 
czyli interpelację senacką, i  dostałem odpo-
wiedź – w czerwcu ją składałem – że będzie to 
w II kwartale. II kwartał dawno minął i tej usta-
wy kompensacyjnej do dnia dzisiejszego nie ma.

Daję te 2 przykłady, żeby pokazać, że jeśli w ta-
kich sprawach mówi się A, to trzeba powiedzieć 
B. Jeżeli powołuje się Radę Medyczną, to trzeba 
w formie zarządzenia precyzyjnie określić, jakie 
są kryteria, jakie sposoby, kto w tej radzie ma za-
siadać, jakie ma obowiązki, jakie ma też prawa. To 
jest elementarne minimum przejrzystości życia 
publicznego w Polsce.

I  jeżeli teraz byśmy się wczytali w projekt 
uchwały… Przecież prywatne czy mniej prywat-
ne wypowiedzi większości ekspertów zmierzają 
do tego: tak naprawdę, żeby ograniczyć roz-
przestrzenianie się wirusa, należałoby w Polsce 
wprowadzić totalny lockdown, zresztą nie tyl-
ko w Polsce. I z czysto medycznego, sanitarnego 
punktu widzenia to jest zapewne słuszna uwaga, 
bo jest to fizyczne wyeliminowanie możliwości 
przenoszenia wirusa. Ale czy to jest możliwe z go-
spodarczego, społecznego, kulturowego, politycz-
nego punktu widzenia? Na to pytanie trzeba sobie 
odpowiedzieć.

To nie jest tak, że w kwestii walki z korona-
wirusem tylko głos środowisk medycznych ma 
być brany pod uwagę. Trzeba patrzeć też na szer-
szy kontekst, trzeba patrzeć na szerszy kontekst 
tej walki z COVID: na skutki gospodarcze, skutki 
społeczne, skutki psychiczne dla polskiej młodzie-
ży lockdownu, który był spowodowany zamknię-
ciem szkół. Ile o tym się mówi? O konieczności 
wzmocnienia psychiatrii dziecięcej itd., itd.?

Dlatego uważam, że ten punkt o  Radzie 
Medycznej powinien być albo zmodyfikowa-
ny, albo wykreślony, ponieważ to jest postulat 
w pewnym sensie albo utopijny, albo po pro-
stu nie do zrealizowania bez zmiany zarządze-
nia. Gdyby tam było napisane, że uważamy, że 
Rada Medyczna powinna działać na podsta-
wie określonego zarządzenia, zgodnie z którym 
są protokołowane posiedzenia itd. –to te kwe-
stie, które poruszałem – że postulujemy wpro-
wadzenie ustawy, która mocowałaby ustawowo 
taką radę przy prezesie Rady Ministrów jako 
gremium analityczno-doradczo-konsultanckie, 
to proszę bardzo, możemy o tym dyskutować. 

A w takiej postaci jest to pewnego rodzaju fikcja. 
Przepraszam, że mówię ostro, ale tak jest. Z jednej 
strony jest rada, wielu polskich szacownych, wy-
bitnych profesorów zasiada w tej radzie, z drugiej 
strony jest ich frustracja – bo słucham wywiadów 
z nimi i oglądam je – że nie są brane pod uwagę 
ich opinie… 

(Sygnał timera) 
…z trzeciej strony jak są one wygodne, to są 

brane pod uwagę, a jak niewygodne, to nie są 
brane pod uwagę, opozycja zaś przygotowuje 
uchwałę, w której chce, żeby zalecenia rady były 
brane pod uwagę. No, robi się trochę błędne koło. 
Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Adama 

Szejnfelda.

Senator 
adam szeJnfeLd 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Powiem szczerze, że przysłuchuję się tej deba-

cie ze zdumieniem. Nie planowałem brać w niej 
udziału, dlatego że mamy tu wystarczającą liczbę 
pań i panów senatorów specjalistów, ludzi kompe-
tentnych w tej dziedzinie, o której mówimy, a więc 
w ochronie zdrowia. Ale poziom tego zdumienia 
osiągnął taki pułap, że przynajmniej do pewnych 
kwestii, jak uważam, muszę się odnieść.

Padły tu np. pytania, i to ze strony pana mini-
stra, ale także niektórych przedstawicieli Prawa 
i Sprawiedliwości, co my, jako przedstawiciele 
opozycji, mamy do zaproponowania, co my w tej 
kwestii przedstawiamy. No i chcę powiedzieć tak: 
przede wszystkim oddajcie nam władzę, a natych-
miast wam pokażemy.

(Senator Jerzy Czerwiński: Już żeście pokazali.)
Ponieważ jeżeli nie wiecie, jak działać w tak 

trudnej sytuacji, jaka jest, a macie nie tylko wła-
sne, ale europejskie i światowe doświadczenia 
prawie 2 lat pandemii… A mądry na błędach się 
uczy. Szkoda, że na własnych, ale jak mądry, to 
na własnych, a jak bardzo mądry, to i na cudzych. 
Państwo przez 2 lata nie potraficie się nauczyć 
ani na własnych błędach, ani na błędach cudzych, 
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tych, które, i owszem, zostały popełnione także 
w innych krajach Europy czy świata. No więc je-
śli nie potraficie się uczyć, nie potraficie stworzyć 
odpowiedniej strategii, nie potraficie działać, nie 
potraficie chronić Polek i Polaków przed negatyw-
nymi skutkami pandemii, to podajcie się do dy-
misji, to odejdźcie, to pokażcie, że macie honor. 
80 tysięcy osób zmarło bezpośrednio z powodu 
pandemii COVID-19, 140 tysięcy osób zmarło z in-
nych przyczyn, ale w związku z trwającą pande-
mią. Ćwierćmilionowe miasto odeszło. A wy nie 
potraficie pokazać honoru i podać się do dymisji? 
Choćby po to, żeby dać miejsce być może tym, któ-
rzy mają większe od was kompetencje. Ile jeszcze 
ludzi ma umrzeć, żebyście wstyd, którego dzisiaj 
nie prezentujecie, jednak okazali i odeszli, poda-
jąc się do dymisji?

Padły tu pytania, co my byśmy proponowali. 
To, co zostało spełnione i sprawdziło się w Europie 
i na świecie: szczepienia. Nie ma innej meto-
dy. Ostatnio przedstawiciel rządu w Republice 
Federalnej Niemiec powiedział, że Niemcy albo 
będą się szczepić, albo będą chorować, albo będą 
umierać. Czwartego rozwiązania nie ma. To 
nie dotyczy Niemców, to dotyczy wszystkich: 
Francuzów, Węgrów, Włochów, Polaków. Tylko 
tam zrozumiano, że spośród tej alternatywy roz-
wiązaniem jest to pierwsze: szczepić się. Nie ma 
jeszcze krajów, przynajmniej w Europie, które 
wprowadzają obowiązek szczepienia, obowiązek, 
co wiązałoby się z karą, sankcją. Ale są kraje, któ-
re rozwiązują to w zupełnie inny i cywilizowany 
sposób. Prawo kontroli zaszczepień przez przed-
siębiorców, oczywiście z kompetencjami z tego 
wynikającymi, a nie bez uprawnień, co prawdo-
podobnie planowaliście – na to zgody by nie było. 
Poza tym chodzi bardziej o system zachęt niż za-
kazów związanych z tym, że kto się nie zaszcze-
pi, to nie ma mieć prawa do korzystania z usług 
publicznych, usług w sferze publicznej, w której 
to może powodować rozszerzanie się pandemii. 
Rozwiązania są i są sprawdzone w innych kra-
jach. Na to padła tutaj odpowiedź i zarzut, nie 
bezpośrednio ze strony rządowej – no, u pana 
ministra między wierszami to też wybrzmiało – 
tylko w sposób bezpośredni ze strony ław Prawa 
i Sprawiedliwości, że ludzie się na to nie zgadzają. 
Pan premier nawet powiedział, że duża część spo-
łeczeństwa nie zgadza się na takie obostrzenia. No 
to chciałbym zapytać: kiedy łamaliście konstytu-
cję i niszczyliście praworządność w Polsce, a setki 
tysięcy ludzi – nie tylko w Warszawie i nie tylko 

w dużych i małych miastach, ale nawet w ma-
łych miasteczkach – wychodziło na ulice w pro-
testach, prezentując swą społeczną niezgodę, to 
wtedy się nie baliście opinii publicznej? A kiedy 
gnębiliście kobiety i one w setkach tysięcy wycho-
dziły w proteście na ulice polskich miast i miaste-
czek, to wtedy się nie baliście opinii publicznej? 
A kiedy wasze służby atakowały te bezbronne 
kobiety, lały je pałkami teleskopowymi, pryska-
ły gazem w oczy, to wtedy się tych ludzi nie ba-
liście? A kiedy niszczyliście wolne media, kiedy 
chcieliście wykończyć jedną z najważniejszych, 
największych telewizji komercyjnych i kiedy setki 
tysięcy ludzi w obronie tych wolnych mediów wy-
chodziły na ulice polskich miast i miasteczek, to 
wtedy się nie baliście opinii publicznej? Nie mie-
liście wstydu, kiedy laliście ich pałami i gazem 
pieprzowym? Teraz, kiedy toczycie wojnę z Unią 
Europejską, z poszczególnymi państwami człon-
kowskimi Unii Europejskiej, także z naszymi są-
siadami, kiedy nie wykonujecie kar TSUE, kiedy 
ludzie protestują przeciwko temu, to tych prote-
stów się nie boicie? Na nas też wyślecie policję, 
żeby nas lała pałami i pryskała gazem w oczy, bo 
chcemy zostać w Unii Europejskiej? Gdzie wasza 
przyzwoitość? Gdzie wstyd? Pal licho… Gdzie ho-
nor? Jeśli macie honor, to podajcie się do dymisji. 
(Oklaski)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

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

Krzysztofa Mroza.

Senator 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena - 
torowie!

Ja, mówiąc szczerze, tak zastanawiam się, 
czy nie zmienić swojego wystąpienia po tym, po-
wiem wprost, obrzydliwym wystąpieniu senatora 
Szejnfelda…

(Głos z sali: Jak pan tak może…)
…który mówił o przyzwoitości, o wstydzie, 

o honorze. Ja mógłbym też… Nie chcę myśleć, 
że takie jest myślenie większej liczby senatorów 
Platformy Obywatelskiej czy większości senackiej, 
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dlatego powiem, że dobijać się o tę przyzwoitość, 
o ten wstyd i o ten honor będę nie do Platformy, 
tylko konkretnie do tej osoby, która takie rzeczy 
z tej mównicy mówiła i pomieszała wątki.

A dyskutujemy dzisiaj o bardzo trudnej kwe-
stii – o walce z COVID. O walce z COVID. Tak, 
Panie Senatorze Szejnfeld, ludzie umierają na 
COVID w  Polsce, w  Niemczech, we Francji, 
w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji, nieste-
ty, w bardzo wielu krajach. W jednych krajach 
umiera ich więcej, w drugich – mniej. To zależy 
od bardzo różnych czynników. W naszym kraju 
relatywnie tych zgonów… One niestety też są, też 
się zdarzają, w różnych okresach raz jest ich wię-
cej, raz mniej. Pamiętam, jak był początek pan-
demii COVID i wprowadzaliśmy obostrzenia, 
tak jak w większości krajów. Wtedy bardzo wielu 
dziennikarzy, bardzo wielu komentatorów mówi-
ło: „Patrzcie, Szwecja tego nie wprowadza, bierz-
cie przykład ze Szwecji. Co wy robicie? Zamykacie 
szkoły, lasy, przedsiębiorstwa, utrudniacie życie, 
zamykacie całą gospodarkę, będzie tragedia”. 
Myśmy wtedy nie posłuchali tych wszystkich, 
którzy to podpowiadali, wprowadzaliśmy ob-
ostrzenia, równolegle wprowadzaliśmy także, 
na miarę naszych możliwości, pewną pomoc dla 
polskich przedsiębiorców. Były takie okresy, moż-
na oczywiście je wybrać, kiedy tych zgonów w po-
równaniu z Niemcami było w Polsce mniej, było 
więcej. Pandemia COVID cały czas trwa i niestety 
ludzie będą na COVD umierali.

Tylko w jednym mogę się z panem senatorem 
Szejnfeldem zgodzić, tzn. że wszyscy powinni-
śmy zachęcać Polaków do szczepienia. W sierp-
niu, na początku września objechałem bardzo 
wiele dożynek i na każdych dożynkach, na któ-
rych byłem, apelowałem, aby ludzie się szczepili, 
zresztą sam też się zaszczepiłem. O to apelował 
także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław 
Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, 
prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda, 
chyba wszyscy ministrowie rządu, prawie 
wszyscy nasi posłowie. Tutaj mówię o posłach 
Prawa i  Sprawiedliwości, bo tworzymy rząd 
Zjednoczonej Prawicy, a tam chyba ze 2–3 osoby 
faktycznie nie chcą się zaszczepić.

Szanowni Państwo, granie COVID-em, gra-
nie tym, że bardzo wielu ludzi umiera na COVID 
i takie haniebne wypowiedzi, jak pana senatora 
Szejnfelda – mówię to z przykrością, bo jesteśmy 
kolegami w Senacie, mimo że siedzimy po różnych 
stronach – to jest przykre. Ta uchwała niczemu 

nie służy, poza tym że jest politykierstwem, ta 
uchwała nie służy niczemu, poza tym że jest walką 
z rządem, poza tym że jeden, drugi, trzeci senator 
z Platformy, pani, pan będą mogli pokrytykować 
rząd. Myśmy kilka razy zapraszali was do współ-
pracy, w październiku zeszłego roku zapraszał pan 
premier, w ostatniej chwili faktycznie przyszła…

(Głosy z sali: Ale…)
No tak, na spotkanie z panem premierem. 

W styczniu zapraszał na spotkanie pan minister 
Dworczyk. Jeszcze nie wyszliście z drzwi, ze spo-
tkania z panem ministrem Dworczykiem, a już 
robiliście konferencje prasowe i krytykowaliście, 
bo minister Dworczyk ujawnił państwu informa-
cję, że rząd zrezygnował z zakupu szczepionek na 
IV kwartał br. Proszę sobie przypomnieć, odna-
leźć w internecie, w mediach, tam nic nie ginie, 
jak to opozycja krytykowała, mówiła, jaki to jest 
skandal, jaki rząd jest nieodpowiedzialny, że nie 
chce kupować dodatkowych szczepionek, a jest 
możliwość ich zakupu. Tylko że rząd mówił: no 
nie, nam te szczepionki były potrzebne w stycz-
niu, w lutym, w marcu, a propozycja, oferta za-
kupu dotyczyła IV kwartału. Gdyby rząd państwa 
posłuchał, to teraz musielibyśmy utylizować te 
szczepionki, bo dzisiaj wszyscy mają ich nadmiar, 
a brakuje chętnych do szczepienia. To tak gwoli 
sprostowania.

Pani senator Beata Małecka-Libera w lutym 
2015 r. powiedziała, przytaczam: pielęgniarki 
nie mają powodów do strajku. W 2015 r. zarobki 
pielęgniarek to były 2–3 tysiące. Dzisiaj przeglą-
dam Facebooka pani senator i widzę: wspieram 
protesty pielęgniarek i położonych. Obecnie za-
robki pielęgniarek i położnych na kontraktach 
to 50–60 zł za godzinę, tak jest w moim szpitalu 
w Jeleniej Górze. 50–60 zł razy 160 godzin, oczy-
wiście mówimy o kontraktach, to jest 9 tysięcy 
600 zł. Minus podatki, minus składka zusowska, 
a trzeba wziąć pod uwagę, że obniżyliśmy te po-
datki czy obniżymy podatki w ramach Polskiego 
Ładu, to daje w granicach 7 tysięcy netto na kontr-
akcie. Oczywiście kontrakt ma swoje prawa, ma 
swoje plusy i ma swoje minusy. I wtedy pani se-
nator Barbara… przepraszam Beata Małecka, 
która mówi: tak, popieram protesty pielęgniarek 
i położnych… Ale w 2015 r. ta sama pani poseł, 
gdy była wiceministrem, nie widziała potrzeby… 
Wtedy protesty pielęgniarek były nieuzasadnione. 
Mam nagranie w internecie…

(Senator Beata Małecka-Libera: Co mi pan 
senator…)
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…i zacytowałem konkretną pani wypowiedź 
w  mediach, chyba w  Radiu Zet. Proszę sobie 
odtworzyć w  internecie. To wszystko można 
sprawdzić.

(Senator Beata Małecka-Libera: No, i  co 
z tego?)

I co z tego, tak?
(Senator Beata Małecka-Libera: Co pan tutaj 

do mnie pije, Panie Senatorze?)
Wtedy pielęgniarki miały potrzebę… A dzisiaj 

pani mówi, że pan premier musi rozmawiać z pro-
testującymi pielęgniarkami, kiedy jest wyznaczo-
ny do spotkania pan minister, pan wiceminister 
itd., itd. To tylko tak, Pani Senator, odnośnie do 
pani wypowiedzi i do tego, jakim fałszem podszy-
ta jest ta uchwała, która wzywa rząd do pomocy 
służbie zdrowia. Tu pan minister mówił, ile było 
ludzi studiujących pielęgniarstwo, medycynę za 
rządów Platformy, i o ile przez ostatnie lata my-
śmy zwiększyli tę liczbę osób, które studiują. Bo 
faktycznie jest brak kadr. Utworzyliśmy kilka no-
wych wydziałów medycznych.

(Senator Marcin Bosacki: Słuchał pan? 
W 2015 r. zostały utworzone.)

Proszę? Ja wiem, kiedy były tworzone wydzia-
ły i jaki jest wzrost nakładów. To właśnie wy gło-
sowaliście przeciwko Polskiemu Ładowi, który 
m.in. zwiększa nakłady na służbę zdrowia, już 
od przyszłego roku. No, takie są fakty.

(Senator Marcin Bosacki: Obniżyliście w czasie 
pandemii nakłady na…)

(Senator Rafał Ambrozik: Ale nie ma dyskusji 
z sali, Panie Senatorze.)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 
o powstrzymanie się od tych interakcji. Panie 
Senatorze, niech pan nie dyskutuje z…)

(Senator Marcin Bosacki: Pan zaczął.)
Pan Szejnfeld mówił: oddajcie władzę, my wie-

my, co trzeba zrobić. No, kilka dni temu z rozbra-
jającą szczerością bezradność okazał Donald Tusk 
w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, gdzie pytano 
go: a jaki macie pomysł, jak przejmiecie władzę? 
Winny jest rząd PiS, zły rząd PiS, a w ogóle zły 
dziennikarz Wirtualnej Polski, że śmiał zadać ta-
kie niewygodne pytanie. Nawet wasi zwolennicy 
powiedzieli, że to była kompromitacja. No, więc 
ja liczyłem na to, że jak pan senator Szejnfeld jest 
taki wspaniały, to przyjdzie i powie: to, to, to, to, 
to i to. A tu nagle: honor, nie macie honoru, podaj-
cie się do dymisji, bo ja wiem, co zrobię, ale tego 
nie powiem. Takiego kota w worku po 8 latach wa-
szych rządów nikt nie w Polsce kupi.

(Głos z sali: A wasze…)
No, Panie Senatorze, na razie to Prawo 

i  Sprawiedliwość jest liderem wszystkich 
sondaży…

(Głos z sali: Ciekawe dlaczego.)
…a Platforma Obywatelska ma 10, 15, 20% 

mniej niż Prawo i Sprawiedliwość. No, takie są 
fakty. I to nie jest sondaż jeden, drugi czy trze-
ci, tylko to są obiektywne fakty, Panie Senatorze.

(Senator Beata Małecka-Libera: Do rzeczy, do 
rzeczy.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Ad rem.)
(Głos z sali: Ad rem.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Do brzegu.)
(Sen ator R afał  Ambroz ik :  A le  n ie 

przeszkadzajcie.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie 

przeszkadzać proszę. A pana, Panie Senatorze, 
jeszcze raz proszę: niech pan nie wchodzi z salą 
w interakcje.)

(Sygnał timera)
(Głos z sali: Koniec czasu. Dziękujemy.)
Ja bym też prosił, żeby senatorowie nie ko-

mentowali wypowiedzi. Bo ja nie komentowałem 
wypowiedzi, tylko sobie notowałem, zapisywałem 
i teraz się odnoszę.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze, 
Panie Senatorze. Proszę kontynuować.)

Szanowni Państwo, ta uchwała służy tyl-
ko takiemu najprostszemu politykierstwu. I ja 
rozumiem, że jesteśmy politykami i każdy wy-
korzystuje słabości innych, ale są takie tematy, 
które nas powinny łączyć. I nie powinniśmy grać 
śmiercią tysięcy Polaków. A ta uchwała nie służy 
niczemu poza tym, żeby Platforma Obywatelska 
znalazła jakiś sposób, żeby o 2 czy 3 punkty pro-
centowe w sondażu się odbić. Bo nic z tej uchwały 
nie wynika, poza biciem piany. Tymczasem rząd 
codziennie realizuje wiele działań, zwiększa na-
kłady. Mam nadzieję, że pan minister jeszcze, że 
tak powiem, w podsumowaniu to powie, bo ja 
już dzisiaj – patrzę na zegarek – nie mam cza-
su. To są konkretne działania, konkretne tysiące 
sztuk przekazanego sprzętu dla polskich szpitali 
z Agencji Rezerw Materiałowych, tysiące respi-
ratorów, tysiące łóżek, tysiące…

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze. Przekroczył pan 
o ponad 1 minutę czas.
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(Senator Krzysztof Mróz: Dziękuję bardzo, 
Panie Marszałku.) (Oklaski)

Dziękuję bardzo panu.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Rafała 

Ślusarza.
(Senator Adam Szejnfeld: Panie Marszałku, 

w ramach sprostowania chciałbym dodać…)
Tak?
(Senator Adam Szejnfeld: W  ramach 

sprostowania.)
Ja pana zapisałem do głosu. Nie chce pan 

w ciągu tych…
(Senator Adam Szejnfeld: Nie, nie do głosu. Ja 

w ramach sprostowania.)
Proszę bardzo, w ramach sprostowania.

Senator 
adam szeJnfeLd 

Pan senator Mróz uznał bowiem moje wystą-
pienie czy moje słowa za haniebne. Powiem szcze-
rze, że dla mnie to, że dzisiaj w Polsce 28 tysięcy 
ludzi zachorowało, a pół tysiąca umarło, jest waż-
niejsze niż to, że dla pana senatora Mroza praw-
da o tym, jak władza postępuje z protestującymi 
obywatelami, w tym bezbronnymi kobietami, jest 
haniebna. Jaki koń jest, każdy widzi. Ludzie, któ-
rzy słyszeli moją wypowiedź, sami ocenią, czy ma 
pan rację, czy nie, mówiąc o moich słowach, że 
są haniebne. Nie będę też mówił, iż można by to 
odwrócić i to samo powiedzieć o pana wypowie-
dziach w kontekście tego, co się dzieje w czasie 
pandemii. Pan zachwala rząd, a dziesiątki tysięcy 
ludzi dziennie choruje, setki ludzi dziennie umie-
ra. I tym się należy zająć. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję bardzo.
(Senator Beata Małecka-Libera: Czy mogę za-

brać głos w ramach sprostowania? Moje nazwi-
sko też padło.)

Kto jeszcze w ramach sprostowania?
Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja mówiłam…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale niech 
to ma charakter sprostowania, niech to nie będzie 
powtórzenie argumentów.)

Ja w swojej wypowiedzi cały czas trzymałam 
się meritum i problemów, jakie są związane z epi-
demią i ze zgonami. A jak pan nie ma innych ar-
gumentów niż wycieczki personalne, to bardzo 
przepraszam, ale… Możemy w ten sposób roz-
mawiać, ale na inny temat, nie tak poważny jak 
epidemia.

(Senator Krzysztof Mróz: To nie było 
sprostowanie.)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję pani bardzo.
Panie Senatorze, trzeba to prostować? Nie ma 

tutaj co prostować.
(Senator Krzysztof Mróz: Nie, ja tylko…)
Panie Senatorze, nie udzielam panu głosu.
Pan senator Rafał Ślusarz teraz występuje.

Senator 
rafał ŚLUsarz 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie 
Ministrze! Wysoki Senacie!

Pani przewodnicząca przekazała, że sensem 
tej uchwały jest apel do społeczeństwa o to, aby się 
szczepić. Myślę, że w jakiejś mierze wypełnię tę 
misję, mówiąc, że jestem potrójnie zaszczepiony. 
Naprawdę gorąco zachęcam wszystkich do tego, 
aby się szczepili.

Myślę, że słowem – proszę mi wybaczyć to 
lżejsze sformułowanie – które sponsoruje projek-
towaną uchwałę, jest słowo „bezczynność”. Warto 
troszkę się cofnąć w czasie. Jest 3 stycznia 2020 r., 
w tym momencie wchodzi z całą mocą e-recep-
ta. Platforma Obywatelska wnosi o odsunięcie 
o 2 lata momentu wejścia e-recepty. W dniu 28 lu-
tego na Dolnym Śląsku, w ostatniej utworzonej 
brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej, składana 
jest przysięga. Już 4 marca pojawia się pierwszy 
pacjent, a 20 marca zostaje ogłoszona pandemia.

Pomyślmy, co by się w Polsce działo, gdyby-
śmy nie mieli tych 2 narzędzi, jakimi są e-recepta 
i Wojska Obrony Terytorialnej. W ten sposób uzy-
skamy odpowiedź na pytanie, co by było, gdyby 
wtedy rządziła Platforma Obywatelska. Pytanie 
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to postawiono w czasie debaty. Te 2 narzędzia są 
narzędziami wypracowanymi przez rząd Prawa 
i Sprawiedliwości.

Po ogłoszeniu pandemii rząd Prawa 
i Sprawiedliwości konfrontuje się ze zjawiskiem 
zdrowotnym, które nie miało wcześniej miejsca, 
ale niestety musi również konfrontować się z nie-
przyjemnym zjawiskiem, jakim jest zachowanie 
opozycji wobec działań, które podejmuje rząd.

A ja chcę przypomnieć te zachowania, które 
śledziliśmy tu, w Senacie. Otóż z jednej strony 
pojawia się lekceważenie epidemii. Nie było ta-
kich historii, Szanowni Państwo, w naszej Izbie, 
w Senacie? Przyjazd pana marszałka, testowa-
nie senatora – zwlekaliśmy wszyscy z obradami. 
A z drugiej strony – wyolbrzymienie zagrożenia. 
No, kwestia wyborów prezydenckich… Mamy za-
rzuty, że nie ma respiratorów, potem, że zostały 
źle kupione; że nie ma maseczek, potem, że są złe 
maseczki; że powinny być ustawy, a nie rozpo-
rządzenia; wczoraj słyszeliśmy już, że rozporzą-
dzenia, a nie ustawy; że szpitale tymczasowe są 
puste, że szpitale tymczasowe są przepełnione… 
Proszę państwa, to jest materia, z którą był kon-
frontowany również rząd za państwa udziałem. 
Jeśli państwo… No, mamy jeszcze oczywiście kwe-
stie tarczy, oddam tutaj państwu rzeczywiście to, 
że nie przeciągali państwo terminu wprowadza-
nia tarcz. Ale każda ustawa, która wchodziła, 
miała taką jakby nadwyżkę: jeszcze 100 milionów. 
No, jeżeli nie wiążemy tego z problemem inflacji, 
który się teraz pojawił… To na pewno nie jest pań-
stwa zasługa, że ta inflacja nie jest większa w tej 
chwili, bo takie działania państwo proponowali.

Ale konkluzja, która wypływa z tych podejmo-
wanych przez państwa działań, to jest nieustające 
podważanie zaufania do rządu poprzez państwa 
działania. Przez 2 lata walki z pandemią państwo 
w tym kierunku byli nieustająco konsekwentni. 
Ja rozumiem, że to był kierunek obliczony na 
zysk polityczny. Ale, Szanowni Państwo, jeżeli 
w tej chwili rząd ma przekonywać do szczepień, 
to proszę się też uderzyć we własne piersi, że za-
ufanie do tego rządu państwa działaniami zostało 
obniżone. (Oklaski)

Ale jest też kwestia bezczynności. Bo ja pań-
stwu pewien zarzut bezczynności postawię w tej 
kwestii. Otóż to właśnie przez pandemię Unia 
Europejska, która przespała pierwsze miesiące, 
a potem dość bezładnie próbowała wypracować 
pewne narzędzia, doszła do wniosku, że nale-
ży wkroczyć z mocnym pakietem finansowym. 

Komisja Europejska opracowała cały mechanizm, 
instrument finansowy. Polska strona do tego in-
strumentu opracowała Fundusz Odbudowy. 
Jednym z elementów tego funduszu jest dostęp-
ność i jakość systemu świadczeń zdrowotnych. 
Państwo po tamtej stronie mają wpływy, mogliby 
pomóc rządowi w walce z pandemią, razem z rzą-
dem zabiegając o wypłatę tych środków. Niestety 
– bezczynność. 

Dziękuję za tę uchwałę, za to, że państwo dali 
okazję do przypomnienia tych wydarzeń i tych 
państwa działań, które w odniesieniu do pande-
mii miały miejsce.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

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

Jerzego Czerwińskiego.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Goście zgro-
madzeni na sali! Panie Ministrze!

Tę uchwałę można scharakteryzować 3 okre-
śleniami: pustosłowie, czyli brak konkretów; an-
tyrządowość – to jest raczej oczywiste, kiedy się 
patrzy na to, kto jest pod nią podpisany, ale py-
tanie, czy jest ona uzasadniona; i trzecie określe-
nie to jest gwałt na liczbach, tak bym to określił. 
Akurat liczb nie ma w tekście tej uchwały, ale przy 
okazji dyskusji zobaczyliśmy, jakie są podstawy 
państwa myślenia. I z tego trzeciego powodu się 
wypowiadam. Ja zazwyczaj na temat służby zdro-
wia, ogólnie spraw związanych z medycyną się nie 
wypowiadam, bo się po prostu na tym nie znam. 

Uwaga pierwsza – recepta czy też brak re-
cepty na uzdrowienie sytuacji. To, że ona jest po-
ważna, to jest oczywista oczywistość, nikt się tu 
nie kłóci, nie próbuje mówić, że jest dobrze. Otóż 
usłyszeliśmy od jednego z senatorów Platformy 
Obywatelskiej: „dajcie nam władzę, to my wam 
pokażemy”. Ale wyście już pokazali raz. To jest 
ta słynna recepta posłanki Sawickiej, jak się kręci 
lody na prywatyzacji służby zdrowia.

(Senator Beata Małecka-Libera: To jest 
skandal.)
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Tak, uważam, że to jest skandal. Kręcenie lo-
dów na prywatyzacji służby zdrowia to jest skan-
dal, tu wyjątkowo się z państwem zgadzam.

(Głos z sali: A maseczki…)
I co? I co wtedy? Obroniliście ją, ale osad po-

został. Wyście wtedy prywatyzowali nie tyl-
ko służbę zdrowia, ale także edukację, policję, 
zmniejszaliście obecność państwa w terenie. To 
była wasza metoda na rządzenie. Ale odejdźmy od 
tego, to zbyt szeroki temat.

(Głos z sali: No tak, teraz to…)
Jak będzie… Bo to rzeczywiście może było 

tak, ale się zmieniło, poglądy się zmieniły. No 
przedstawił nam to przecież bardzo wybitny 
przedstawiciel, lekarz, czyli także znający temat 
– marszałek Grodzki, marszałek Senatu. Otóż 
z prawie tysiąca szpitali zamknąć 870, zostawić 
130. No, to jest ta recepta! A może to są 2 takie 
same recepty, tylko w innych momentach i inny-
mi słowami wypowiedziane. Ja nie chcę takiej re-
cepty, nie wiem, czy chcą jej nasi obywatele – to 
jest do ich oceny, do ich osądu.

Bardzo ciekawy był głos pana senatora 
Koniecznego, który wprost przyznał się do błędu.

Mnie bardzo zaciekawiła kwestia np. likwida-
cji liceów pielęgniarskich, bo to na pewno miało 
wpływ na to, jaka w tej chwili jest kadra, liczba tej 
kadry, wiek itd. Ale żeby tu był pełny żal za grze-
chy, to trzeba powiedzieć, kto to zlikwidował. Otóż 
to było zlikwidowane w czasie rządów SLD. Tak? 
Tak. Szacunek za to, że pan się z tym zgadza, że 
nie próbuje pan z tym polemizować. Nie wiem, jak 
to było dokładnie, bo to były lata 1994–1996, czy to 
było na żądanie, na sugestie Unii Europejskiej, czy 
też była to nasza własna decyzja, no ale to jest już 
inna kwestia, do innej dyskusji. Niemniej jednak 
to jest merytoryczna dyskusja o służbie zdrowia.

No a teraz trochę o tych liczbach. Proszę pań-
stwa, skoro przyrost od roku 2015 i 2016 limitów 
na studia lekarskie – jeszcze raz: limitów, czyli 
miejsc, a nie studiujących, nie kończących studia… 
Stąd ten przyrost w stosunku do roku obecnego, 
do obecnego stanu, jest o 52%. A wtedy to były 
nasze rządy, tzn. rządy Prawa i Sprawiedliwości, 
Zjednoczonej Prawicy, więc wypadałoby przynaj-
mniej częściowo przypisać te 52% Zjednoczonej 
Prawicy, a nie przypisywać wszystko sobie i mó-
wić, że to było możliwe już w 2015 r. No, skoro to 
było możliwe, to trzeba było to uskutecznić.

Ale już kwestia… Jest oczywiście takie powie-
dzenie: kłamstwo – bezczelne kłamstwo – sta-
tystyka. Ale na ogół ta statystyka staje się czymś 

więcej niż bezczelnym kłamstwem nie od samej 
statystyki, ale od sposobu jej interpretacji. Proszę 
państwa, oto jest wykres – ja mam nadzieję, że 
będzie on widoczny – dotyczący nakładów na 
ochronę zdrowia, to są dane rządowe, ale, jak ro-
zumiem, potwierdzone przez GUS, czyli obiek-
tywne. W latach 2020… wróć, 2010… Na rok 2022 
to jest prognoza – mamy budżet, tzn. projekt bu-
dżetu, i możemy takie dane zaprezentować. Ten 
wykres liniowy to przyrosty względne w sto-
sunku do PKB, a wykres słupkowy to są liczby 
bezwzględne, w tym wypadku w tysiącach zło-
tych, a właściwie w miliardach. I widać tu do-
kładnie, kto i jak traktował służbę zdrowia. Tu 
są lata 2010–2015. W latach 2010–2012 przyro-
sty względne były praktycznie zerowe, jest linia 
pozioma; przyrosty bezwzględne są, ale od roku 
2012 do 2015 następuje wypłaszczenie przyro-
stów bezwzględnych. To oznacza, że praktycznie 
w ogóle nie ma wzrostów, jeśli chodzi o liczby bez-
względne, w miliardach, zaś przyrosty względ-
ne w stosunku do PKB maleją. I to o tym spadku 
chyba państwo chcieliście powiedzieć. W latach 
waszych rządów, 2012–2015, był spadek, linia 
idzie w dół. No, każdy to zrozumie, maleją przy-
rosty względne. W 2015 r. zmiana rządu. Ciągły 
wzrost. Przyrosty względne pokazuje linia czer-
wona. Przyrosty bezwzględne, ponieważ rośnie 
też PKB, są większe. Dlaczego? Ten przyrost nie 
jest liniowy, jest praktycznie rzecz biorąc, parabo-
liczny, być może ekspozycyjny, trzeba to policzyć. 
Co to oznacza? To, że od 2015 r. nakłady na służbę 
zdrowia rosły. Bez względu na to, jak będzie się 
to czarować. Oczywiście pokazała się taka dana 
Eurostatu – mam ją tutaj – taki tweet Eurostatu, 
zgodnie z którym w 2020… w 2019 r. był spadek. 
Ja będę czekał i m.in. proszę o to rząd, żeby wyja-
śnił, dlaczego według naszych danych jest wzrost. 
A przypominam, że to jest jednolita metodologia 
– GUS-owska. Jednak według Eurostatu raz na-
stąpił spadek, akurat 23 listopada, ta dana była 
przed paroma dniami prezentowana na tweecie 
i przez jedną z gazet została powielona, i tutaj na 
sali podana.

Ale, proszę państwa, jeśli się przekazuje ja-
kieś liczby, to dobrze by było być, nazwałbym to, 
uczciwym metodologicznie i powiedzieć, jakie 
są przyczyny. Ja nie twierdzę, że nie ma zgonów 
covidowych, jest ich, jak wynika z tego, co oglą-
dałem, praktycznie biorąc, 80 tysięcy. Ale takie 
epatowanie: najwięcej zgonów od czasu II wojny 
światowej… To wy tak mówicie. A dlaczego nie 
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powiecie, jaka jeszcze może być tego przyczyna? 
I pewnie jest. Otóż w latach 1950–1957 w Polsce 
był wyż demograficzny. Ten wyż był, że tak po-
wiem, rozmyty, ale wysoki, bo trwał kilka lat. 
Proszę państwa, a ile lat minęło od 1951 r. do tego 
roku? 71 lat. A dopuściliście taką oto myśl, że po 
prostu wymiera pokolenie z wyżu demograficz-
nego, w sposób naturalny, biologiczny? Ja nie 
usprawiedliwiam tutaj, są zgodny nadmiarowe, 
jeśli chodzi o COVID, ale też nie tylko z powodu 
COVID, bo i z powodu innych schorzeń. Ale jak 
chcecie być uczciwi, to powiedzcie to do końca. No, 
samo podanie takiej liczby czy tylko samego wa-
runku jest po prostu nieuczciwe metodologicznie.

No, to teraz ostatnia kwestia. Trzeba wyjaśnić 
to pustosłowie, bo przecież jak można by było zo-
stawić pustosłowie bez wyjaśnienia, to byłoby do-
piero pustosłowie, do kwadratu. Pierwszy akapit 
projektu tak naprawdę mówi o tym, że rząd jest 
winny. To jest jasne. Szkoda, że nie jest powie-
dziane, że np. jeśli chodzi o stan kadry – głównie 
o tym mówi pierwszy akapit – winni są też inni. 
My próbowaliśmy pokazać państwu w postaci 
liczb, że nasz rząd winny jest innej kwestii – pół-
tora raza zwiększona jest liczba osób studiujących 
na kierunkach lekarskich, podobnie jest na kie-
runku pielęgniarskim. 

(Sygnał timera) 
Jednak… Nie, ja nie mówię, że rząd, bo także 

samorządy… Np. na Opolszczyźnie, gdzie miesz-
kam, w Opolu stworzono wydział lekarski. Tak 
jest na uniwersytecie. Dobrze współdziałał tutaj 
samorząd – mogę go pochwalić, rzadko to robię – 
w którym rządzi Platforma Obywatelska z SLD… 
wróć z PSL i z mniejszością niemiecką. No, ale 
także rząd…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, niech pan popatrzy na zegar.)

Ale teraz chwalę, Panie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Niech 

pan popatrzy na zegar.)
Dobrze, nich będzie.
(Głos z sali: Nie ma po co.)
Dobrze. Już mówiąc poważnie, chciałbym 

powiedzieć, że pierwszy akapit mówi o brakach 
w kadrze. No, to są długotrwałe procesy, lekarzy 
nie kształci się przez 1 rok czy 2 lata, tylko przez 6 
lat plus czas specjalizacji. No, to ten okres w trak-
cie naszych rządów nawet nie minął. Część z nas 
bierze na siebie przyczyny, z tym się zgodzę.

No, ale ta druga część, ten drugi akapit… O co 
Senat ma się zwrócić?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, dziękuję bardzo. Przekroczył pan 
o minutę…)

Ma się zwrócić o coś, czego nie potrafimy tak 
naprawdę zdefiniować.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, no, przeszedł pan do analizy tekstów.)

I tym kończę. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję serdecznie.
Proszę o zabranie głosu panią senator Danutę 

Czudowską.
(Głos z sali: Dorotę.)
Dorotę, przepraszam panią.

Senator 
doroTa czUdowsk a 

Dziękuję bardzo. To jest ładne imię.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 

Ministrowie!
Omawiamy uchwałę już od kilku godzin. 

Dyskusja, która, jak już moi poprzednicy starali 
się to przedstawić, udowadniali, tak naprawdę nie 
ma praktycznego znaczenia, a cechuje ją wysoki 
stopień ogólności, aby tylko zaistnieć politycznie.

Ja odniosę się tylko do jednego zapisu w tej 
uchwale, z którym absolutnie nie mogę się zgodzić 
i który jest kłamstwem, mianowicie: „w okresie 
czwartej fali epidemii – gdy niemal niedostrze-
galne jest realne zarządzanie walką z epidemią”. 
Ja państwu tylko przypomnę o liczbie nowo stwo-
rzonych – „stworzenie” to pojęcie zarezerwowane 
dla stwórcy, dla Boga – nowo utworzonych łóżek 
dla pacjentów zakażonych COVID, ile utworzo-
no szpitali jednoimiennych, w tym takich bu-
dowanych od podstaw jak np. szpital modułowy 
w Legnicy, szpital zakaźny. To tylko 1 przykład, 
który przeczy dobrej woli projektodawców, pro-
jektantów tej uchwały.

W wystąpieniu pani senator sprawozdawcy, 
także w pytaniach i w wystąpieniach senatorów, 
które śledziłam poprzez ekran telewizyjny, czę-
sto jest powtarzane takie nowe zdanie: „złe zarzą-
dzanie epidemią”. Zdanie, słowa wytrych, które 
mają mieć moc porażającą rząd Rzeczypospolitej, 
mające mieć moc przekonywania społeczeństwa.
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Przedstawiając uchwałę komisji, pani sena-
tor sprawozdawca uwiarygodniała ją, mówiąc, że 
w Komisji Zdrowia pracują lekarze, którzy mają 
wielkie doświadczenie, wieloletnie doświadczenie 
w leczeniu i zarządzaniu. Tak, to prawda. Tu się 
lekarze przedstawiają. To ja też może przypomnę. 
Jestem specjalistą chorób wewnętrznych, spe-
cjalistą chemioterapii chorób nowotworowych, 
specjalistą onkologii klinicznej, mam 40 lat do-
świadczenia zawodowego lekarskiego, 35 lat na 
stanowiskach kierowniczych. Zatem należę do tej 
grupy, o której pani senator wspominała, ale ja 
będę głosowała przeciwko tej uchwale. Dlaczego? 
Ja nie mogę się zgodzić na to, żeby takimi czczy-
mi uchwałami bez przerwy – bo to nie pierwsza 
taka uchwała – dezawuowano działalność rządu 
Prawa i Sprawiedliwości, grając emocjami i ma-
nipulując faktami, co udowadniał przed chwilą 
senator Czerwiński.

Mamy za dużo zgonów. Jest to prawda. Ja sama 
tym jestem przerażona, zwłaszcza że my przewi-
dujemy, ile ich jeszcze będzie. Jeżeli w Polsce śred-
nia umieralność z powodu zakażenia COVID-19 
wynosi ok. 3%, to tylko z ostatnich 3 dni może-
my się spodziewać za kilka tygodni ok. 2 tysięcy 
zgonów, tylko z poprzednich 3 dni. Jestem tym 
przerażona. Ja wciąż pracuję z pacjentami. Wiele 
osób przekonuję do szczepień. Nawet mam infor-
mację zwrotną z punktów szczepień, mówią: pani 
senator czy pani doktor nam tu goni pacjentów 
do szczepienia. Przekonuję, choć wiem, czego słu-
chają, co czytają i dlaczego na te szczepienia nie 
chodzą. I tutaj z całą mocą jeszcze raz podkre-
ślam świetną obserwację i to, co powiedział pan 
senator Ślusarz: gdybyście tak nie uderzali w nasz 
rząd, gdybyście tak bez przerwy nie krytykowa-
li, nie obniżali jego rangi… Jak potem ludzie mają 
słuchać kogoś, kto jest tak bez przerwy poniża-
ny i uważany za złego, za niekompetentnego itd.?

Też wrócę do tego, co powiedział senator 
Czerwiński, do analizy zgonów. Ja się nie dziwię, 
że senatorowie nielekarze mogą epatować emo-
cjami, mówić boleściwym tonem. Temu się nie 
dziwię. Ale lekarze? My wiemy, że statystyk nie 
wolno porównywać rok do roku. Poczekajmy, co 
będzie za kilka lat. Epidemiolodzy i statystycy na 
pewno pracują nad tym, żeby tę analizę nadmia-
rowych zgonów przeanalizować – przepraszam 
za to masło maślane – i ten czynnik demogra-
ficzny na pewno ma wpływ. Możemy już dzisiaj 
wyciągnąć wnioski. Bo z powodu samego COVID 
zmarło 20–30 tysięcy osób, czyli pozostałe ofiary 

to są ci, którzy mieli choroby towarzyszące, zatem 
to kwestia złego stanu zdrowia społeczeństwa. 
Ale zły stan zdrowia społeczeństwa, tych, którzy 
umierają – a największa śmiertelność jest po sie-
demdziesiątym roku życia, to już dzisiaj wiemy 
– jest wynikiem zaniedbań liczonych w dziesiąt-
kach lat. To nie stało się ani za rządów Platformy, 
ani za rządów Prawa i Sprawiedliwości, źró-
deł trzeba by szukać jeszcze w czasach komu-
ny, w dostępie do leków, do witamin, do dobrego 
odżywiania.

Za mało szczepień. Powtórzę to, o czym mówił 
senator Ślusarz. Gdybyśmy mówili jednym głosem 
i gdyby we wszystkich mediach tak jak w mediach 
publicznych do znudzenia, można powiedzieć – tak 
mówią ci, którzy je oglądają – była zachęta do tych 
szczepień, efekt na pewno byłby lepszy.

Wrócę jeszcze do jednej z  wypowiedzi, bo 
przysłuchiwałam się całej debacie. Wciąż się wra-
ca do tego 2019 r., do tego, że Komisja Zdrowia 
była bardzo dzielna, bo już 4 lutego zorganizowa-
ła na ten temat posiedzenie, a rząd jakby w ogóle 
nie wiedział o tym, że na świecie jest pandemia. 
To ja tylko przypomnę: 2 lutego 1919 r. – pierw-
szy transport zakażonych obywateli z Wuhan…

(Głos z sali: 2020 r.)
Przepraszam, 2019 r.
…Podejrzanych o zakażenie COVID i ich dwu-

tygodniowa obserwacja w szpitalu wojskowym 
we Wrocławiu. Więc nie mówmy, że my wszystko 
już wiedzieliśmy, a rząd jeszcze nie miał pojęcia 
o tym, co nas czeka i co to jest wirus SARS-CoV-2 
i COVID-19.

Pan minister przedstawił dużo konkretnych 
wyjaśnień. To te miejsca w ośrodkach, wzrost 
liczby miejsc w ośrodkach, jeśli chodzi o kształ-
cenie kadry, nielimitowane usługi, zwiększona 
wycena usług specjalistycznych – to jest prawda, 
pracuję, wiem to, liczę to jako dyrektor, te usłu-
gi są teraz lepiej płatne – e-recepty, ale także e-
-zwolnienia, e-skierowania, Indywidualne Konto 
Pacjenta, e-obywatel, aplikacja Kwarantanna dla 
tych, którzy byli chorzy, a ja byłam, więc wiem, 
korzystałam z tej aplikacji. Gdybyśmy tego nie 
wprowadzili, to dzisiaj sytuacja rzeczywiście 
byłaby o wiele gorsza. A przypominam państwu, 
jak minister Radziwiłł, kiedy objął posadę w mi-
nisterstwie, objął kierownictwo Ministerstwa 
Zdrowia… W 2015 r. po nocach pracowali, żeby 
Unia nie zabrała nam pieniędzy przeznaczo-
nych na e-medycynę, których państwo nie 
wykorzystaliście.
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W telewizji publicznej… Szkoda, że jej pań-
stwo nie oglądacie, bo wtedy też może byście byli 
nawet trochę tym znudzeni, ale wiedzielibyście, 
ile jest prognoz eksperckich, ile porad, ile konfe-
rencji prasowych rządu z różnych okazji, z okazji 
otwierania nowych szpitali, konferencji praso-
wych specjalnie przygotowanych albo organizo-
wanych na czyjeś zamówienie. Naprawdę tych 
działań jest bardzo, bardzo dużo.

Panie Marszałku, ja mam wystąpienie jeszcze 
na 2 minuty, to albo mi pan pozwoli dokończyć, 
albo wykorzystam czas…

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Nie, pani ma jeszcze 40 sekund.
(Senator Dorota Czudowska: Dlatego mówię, 

że jeszcze tyle czasu zajmie mi powiedzenie tego, 
co chcę powiedzieć, więc albo…)

To zapiszę panią…
(Senator Dorota Czudowska: Drugi raz, tak?)
Tak.
(Senator Dorota Czudowska: Dziękuję bardzo.)
…Na 5 minut.
(Oklaski)
Pan senator Janusz Pęcherz. Proszę bardzo.

Senator 
JanUsz Pęcherz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Myślę, że moje wystąpienie będzie najkrótsze. 

Sprowokował mnie tutaj pan senator Ślusarz, dla 
którego mam wielki szacunek.

(Senator Rafał Ślusarz: Moje też było krótkie.)
W czasie dzisiejszej debaty padło z tej czę-

ści sali pytanie, czy nie obawiamy się tego, że 
w przypadku wprowadzenia obostrzeń związa-
nych z pandemią może dojść do gwałtownych 
protestów, podobnych do tych, które mają miej-
sce w innych krajach. Oczywiście protesty były-
by skierowane przeciwko aktualnie rządzącym, 
którzy wprowadziliby obostrzenia. Czy rzeczy-
wiście powinniśmy się obawiać? I tutaj wyko-
rzystam przykład Kalisza. Jestem senatorem 
z Kalisza, miasta, w którym 11 listopada odbyło 
się zgromadzenie zarejestrowane jako patriotycz-
no-religijne, w czasie którego zhańbiono Kalisz 
faszystowskim aktem spalenia statutu kaliskiego, 

dokumentu nadania praw społeczności żydow-
skiej przez księcia Bolesława Pobożnego w 1264 r. 
Większość kaliszan zareagowała na to w taki spo-
sób, że obwiniła prezydenta miasta i Policję, że nie 
rozwiązali tego marszu, że prezydent dopuścił do 
tego zgromadzenia. Prezydent tłumaczył spra-
wę tym, że jego przedstawicie w porozumieniu 
z Policją doszli do wniosku, że rozwiązanie tego 
skandalicznego, antysemickiego zgromadzenia 
mogłoby doprowadzić do zamieszek. Może i tak, 
ale czy to jest powód, aby nie podjąć zdecydowa-
nych działań? Pytam o to w kontekście omawianej 
dziś ustawy i pytania senatora o to, czy wpro-
wadzając restrykcje związane z pandemią, nie 
wywołamy zamieszek wśród antyszczepionkow-
ców. Wtedy może spadną notowania rządzących 
w sondażach? To najgorszy powód, aby nie chro-
nić Polek i Polaków przed czwartą falą rozszerza-
jącej się pandemii. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Rafał Ślusarz: Można ad vocem?)
Ale w jakiej sprawie? Co pan chce sprostować? 

Nadużywacie państwo senatorowie…
(Senator Rafał Ślusarz: Ad vocem.)
Tutaj nie ma ad vocem, jest tylko możliwość 

sprostowania. Czy pana wypowiedź została źle 
zrozumiana?

(Senator Rafał Ślusarz: Całkowicie źle, ponie-
waż ewentualne…)

To proszę bardzo. Proszę sprostować.

Senator 
rafał ŚLUsarz 

Panie Marszałku, obawy dotyczące tego, że 
ludność może wyjść na ulicę, łączę bezpośred-
nio z obniżeniem skuteczności walki z pande-
mią. Ludzie się kontaktują i  wirus może być 
przekazywany. Nie łączę tego z żadnym innym 
kontekstem.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję bardzo.
Faktycznie było to sprostowanie.
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Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka 
Komorowskiego.

Proszę uprzejmie.

Senator 
marek komorowski 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przysłuchując się dzisiejszej debacie trochę 

w sposób zdalny, trochę tutaj, na sali, muszę 
stwierdzić – nie wiem, czy taki był zamysł osób 
składających projekt uchwały – że debata nad 
uchwałą przerodziła się jak gdyby w debatę na 
temat stanu systemu opieki zdrowotnej w kraju.

Na początku chciałbym serdecznie podzię-
kować rządowi Prawa i Sprawiedliwości, po-
dziękować panu premierowi Mateuszowi 
Morawieckiemu za to, że nie skapitulowali w sy-
tuacji, jaka jest w Polsce, związanej z pandemią. 
Chcę podziękować panom ministrom zdrowia, 
panu Adamowi Niedzielskiemu oraz poprzed-
niemu ministrowi zdrowia, panu Łukaszowi 
Szumowskiemu, za wszystkie działania, któ-
re były podjęte w związku z rozszerzającą się 
epidemią.

Proszę państwa, wszyscy doskonale wiemy, że 
żaden rząd nie jest w stanie zatrzymać wirusa, 
zarówno rząd w Polsce, jak i rządy na świecie, czy 
to w Europie czy w innych krajach świata. Wirus 
jest taki, że cokolwiek byśmy zrobili, i tak ten wi-
rus będzie. A więc nie można robić…

(Rozmowy na sali)
Przepraszam, ja jeszcze nie skończyłem. To 

jest może trochę taki wywód…
Nie można robić zarzutu z  tego, że mamy 

czwartą falę czy jakąś. Rząd, uważam, robi 
wszystko adekwatnie do danej sytuacji.

Ja pamiętam, jak przy poprzednich falach 
państwo robili konferencje różnego rodzaju i pa-
dały wypowiedzi: brak testów, brak szczepionek. 
I cały czas atakowaliście, że tych szczepionek dla 
obywateli Polski, dla mieszkańców naszego kraju 
zabraknie. Otóż okazało się, że nie, że testów jest 
robionych nawet 100 tysięcy dziennie, że szcze-
pionek jest wystarczająca liczba. Mówiliście o re-
spiratorach. Respiratorów na dzień dzisiejszy też 
jest wystarczająca liczba.

I co rząd jeszcze zrobił? Przecież rząd nie pa-
trzył z założonymi rękami na to, co się dzieje, że 
obywatele chorują i umierają, tylko podjął drama-
tyczną i trudną decyzję o przekształceniu szpitali 

w szpitale jednoimienne. Sam to przeżywałem na 
terenie województwa podlaskiego, kiedy szpital 
w Łomży został przekształcony w szpital jedno-
imienny, przy tych protestach itd. Ale rząd podjął 
trudne decyzje. Poza szpitalami jednoimiennymi 
utworzył szpitale tymczasowe.

Ja przepraszam, że mówię „państwo”, ale mó-
wię do osób, które złożyły ten projekt uchwa-
ły. Cały czas jest krytyka odnośnie do szpitali 
tymczasowych i wskazywanie, że na Stadionie 
Narodowym to jest w ogóle pomylenie itd., itd., 
wskazywanie dodatków dla pracowników służby 
zdrowia bezpośrednio pracujących na oddziałach 
covidowych, a wreszcie tych samolotów… Czyli 
powrót Polaków do kraju, a nawet to, że ktoś się 
czuł wówczas zagrożony… No to są wszystko dzia-
łania… Rząd według mojej oceny – bo państwa 
ocena może być oczywiście inna – robił dużo, na-
wet bardzo dużo w tym zakresie.

Co robił rząd pana Donalda Tuska i pani mi-
nister Ewa Kopacz, gdy pojawiła się pandemia… 
– całe szczęście, że o śmiertelności 0,1%, a nie 2%, 
jak jest przy tej pandemii – ptasiej grypy AH1N1? 
Otóż pani Kopacz w maju 2009 r. powiedziała: 
„Śpijcie spokojnie, pracujcie spokojnie, cieszcie 
się wiosną. Wszystko jest pod kontrolą”. Państwo 
wtedy nie mówiliście… Jaka była wtedy narracja 
odnośnie do szczepień i tych wszystkich kwestii?

Można byłoby dużo mówić, ale nie chcę powta-
rzać argumentów podanych tutaj przez kolegów 
i koleżanki, więc zakończę takim stwierdzeniem: 
pytacie, co rząd zrobił w walce z koronawirusem, 
co zrobił z promocją szczepień, a ja uważam, że 
powinniśmy zapytać również siebie, co my zro-
biliśmy, szczególnie w zakresie promocji szcze-
pień, i co jeszcze możemy zrobić w tej materii. 
Dziękuję. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

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

Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

Senator 
k azimierz michał UJazdowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja staram się unikać krytyki bezpodstawnej 

i krytyki radykalnej. Tu w moim przekonaniu 
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istota rzeczy nie polega na jakiejś generalnej oce-
nie polityki rządu, tylko na momencie, w którym 
jesteśmy. I muszę powiedzieć, że dzisiejsza wy-
miana zdań między mną a panem ministrem 
reprezentującym resort zdrowia była bardzo re-
prezentatywna dla tego problemu.

My już mamy jakieś doświadczenia, jest 
czwarta fala i są bardzo wyraźne dane, że w przy-
padku identycznej liczby zachorowań – porów-
nywalnej między Polską a Wielką Brytanią np. 
– wskaźnik śmiertelności w Polsce jest 2 razy 
wyższy. I warto zapytać… Nie tylko warto zapy-
tać, ale mamy taki obowiązek. Mamy prawo zapy-
tać, jaka jest państwa strategia, jakie są państwa 
poglądy, jak chcecie reagować. Obiecywaliście 
władzę, która będzie o wiele bardziej skuteczna, 
która przezwycięży imposybilizm, która będzie 
zapewniać większą opiekę, zdecydowanie większą 
opiekę niż w Europie Zachodniej.

A jeśli już mówimy o telewizji publicznej, to 
wspomnę, że ona dostarcza informacji o upad-
ku tego świata. Ja mam takie wrażenie, że za 
chwilę Francji i Niemiec nie będzie. Tymczasem 
tam, w tej zepsutej cywilizacji, władza ma odwa-
gę działać, a na pewno ma odwagę mówić, czego 
chce. We Francji wprowadzono paszport covido-
wy uprawniający do obecności w miejscach pu-
blicznych, w  Austrii rozwiązania są o  wiele 
twardsze. 

A proszę zauważyć – i to też mówię do kole-
żanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości – że 
właściwie nie wiadomo, czego chce Ministerstwo 
Zdrowia, bo minister zdrowia na moje pytanie, 
czy jest za tym, by paszport covidowy uprawniał 
do obecności w miejscach publicznych, nie od-
powiedział. No, gdyby odpowiedział, że nie, dla-
tego że – tak jak sugerowali koleżanki i koledzy 
z Prawa i Sprawiedliwości – to nie jest akcep-
towane społecznie, to mielibyśmy do czynienia 
z czytelną sytuacją. Ale właśnie nie wiadomo, co 
rząd zrobi. Nie wiadomo, czego będziecie bronić 
za 2 tygodnie, jakiej polityki będziecie bronić za 2 
czy 3 tygodnie. Tego w ogóle nie wiadomo, a to jest 
podstawa dyskusji publicznej, podstawa odpowie-
dzialności. I proszę zauważyć, że ja nie pytałem, 
jakie jest stanowisko Rady Ministrów czy prezesa 
Rady Ministrów, ale pytałem, jakie ma zdanie re-
sort, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za 
ochronę zdrowia. I nie usłyszałem odpowiedzi. 
Więc proszę się nie dziwić, że Senat podejmuje 
działania w tej sprawie, że podejmuje inicjatywę 
uchwałodawczą w sytuacji, w której władza nie 

ma odwagi, by wyrażać swoje poglądy. A odwaga 
wyrażania swoich poglądów jest podstawowym 
warunkiem dyskusji publicznej. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

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

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena- 
torowie! Szanowni Goście!

Dyskutujemy o tym, czy uchwała, której pro-
pozycję przedstawił Senat, uchwała w sprawie 
obecnego stanu ochrony zdrowia, jest potrzebna. 
Przecież właśnie dziś minister Niedzielski w jed-
nej ze stacji radiowych ogłosił, że widać już, że 
dynamika zakażeń spada. Dzisiaj, kiedy odnoto-
waliśmy 28 tysięcy 128 przypadków zakażeń i 497 
zgonów, najwięcej jak dotąd, minister zdrowia 
mówi: dynamika spada. Tak, można powiedzieć, 
że dynamika spada. Szanowni Państwo, wczoraj 
było 28 tysięcy 380 zakażeń, czyli dziś jest o tro-
chę ponad 200 mniej. To spadek o 0,8%, nawet nie 
o 1%. Ale pan minister zapomina, że zgonów było 
460, a jest o 37 więcej, o prawie 10% więcej.

Panie Ministrze, czemu pan w tak makabrycz-
ny sposób żartuje z obywateli? Czemu pan w tak 
makabryczny sposób żartuje z Polek i Polaków, 
mówiąc, że ta dynamika spada, mimo że jest 500 
zgonów? Pan dzisiaj powinien zacząć i skończyć 
ten wywiad w stacji radiowej, mówiąc: przepra-
szam wszystkich obywateli za to, że nie potra-
fię wykonywać swoich obowiązków w zakresie 
ochrony Polek i Polaków.

Mówicie, że zaszczepionych obywateli jest 
ok. 60%. Ja nie wiem, ilu ich jest. Wczoraj jedna 
ze stacji telewizyjnych, konkretnie stacja TVN, 
pokazała zorganizowany proceder fałszowania 
zaświadczeń o szczepieniach. Powtarzam: zor-
ganizowany. Pytam publicznie: ile osób w Polsce 
jest tak naprawdę zaszczepionych? Jaka jest odpo-
wiedź rządu? Przed sekundą wszedłem na stronę 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Byłem przeko-
nany, że przeczytam tam w aktualnościach komu-
nikaty o natychmiastowym rozpoczęciu kontroli 
nie tylko w tym konkretnym punkcie szczepień, 
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ale też wyrywkowo w  innych, żeby dało się 
sprawdzić, jaka jest skala tego dramatycznego 
zjawiska, takiego, że w Polsce są obywatele, któ-
rzy się nie zaszczepili, a mają zaświadczenie i są 
w państwowym systemie, w rejestrze osób za-
szczepionych. Czytam komunikaty Narodowego 
Funduszu Zdrowia, najnowsze 3, Szanowni 
Państwo, i pierwszy z tych komunikatów brzmi 
tak: w związku z art. 102 ust. 5 pkt 32 o świadcze-
niach opieki zdrowotnej podajemy do wiadomości 
informacje o wielkości kwoty refundacyjnej środ-
ków spożywczych specjalnego znaczenia. Drugi 
komunikat: udostępniona została nowa publika-
cja słowników produktów handlowych, wersja 
303. Trzeci komunikat: dla świadczeniodawców… 
Pomyślałem: tu na pewno będzie ta informacja 
o kontrolach. I oto, co czytam w tym komunikacie: 
w związku ze zmianami w wyrobach medycznych 
informujemy o zmianie rozporządzenia w spra-
wie wykazu wyrobów medycznych i usług na 
środowisku produkcyjnym, wobec których będą 
stosowane nowe zalecenia… Jaja sobie z Polaków 
robicie. Nie wykonujecie swoich podstawowych 
obowiązków, a kiedy są ujawniane systemowe 
nieprawidłowości, wy informujecie o zmianie ko-
dów środków spożywczych specjalnego znacze-
nia, wykorzystania. Wykonujcie swoje obowiązki!

Jak wyglądają te dane? Czy poziom zaszczepie-
nia ma wpływ, czy nie ma wpływu na stan zdro-
wotności Polaków? Komisja Europejska ogłaszała 
dane i Eurostat w ostatnim czasie ogłaszał dane. 
Warto te dane w obu przypadkach przypomnieć. 
Zacznijmy od danych Eurostatu. Moi przedmów-
cy posługiwali się tu różnymi wykresami, ja także 
chętnie się nimi posłużę. To jest wykres w opar-
ciu o dane Eurostatu. Opis tych danych to nad-
miarowe zgony od marca 2020 r. do września 
2021 r. Osoby, które są zainteresowane, infor-
muję, że dysponuję także wersją dokładniejszą. 
Szanowni Państwo, i co mamy w tych danych? 
Czytam: Polska jest krajem, w którym wystąpi-
ła ze wszystkich państw Unii Europejskiej naj-
większa liczba nadmiarowych zgonów. Średnia 
miesięczna wzrostu śmiertelności w  okresie 
od marca 2020 r. do sierpnia 2021 r., wyrażona 
w procentach – uwzględniamy ten wzrost w sto-
sunku do lat wcześniejszych, sprzed pandemii, 
czyli z lat 2016–2019 – to w Polsce 23%, podczas 
gdy średnia unijna to 12%. Są państwa, które mają 
kilka procent. To są prawdziwe dane i bardzo bym 
chciał, żebyście do tych danych się odnieśli, jeżeli 
mówicie, że dbacie o zdrowie Polaków.

Czy poziom zaszczepienia ma wpływ czy nie 
ma wpływu na zdrowie Polaków? Sięgamy po ko-
lejne dane, tym razem Komisji Europejskiej, któ-
ra je ogłosiła w listopadzie tego roku. Szanowni 
Państwo, poziom zaszczepienia na Malcie, 
w Portugalii i Irlandii przekracza 90%. Liczba 
zgonów w  tych państwach to: na Malcie – 0, 
w Portugalii – 10 przypadków na 1 milion miesz-
kańców, w Irlandii – 15. W Polsce, przypominam, 
w tym czasie jest to – przy poziomie wyszczepie-
nia wynoszącym ok. 62% – 49 zgonów. I tu chciał-
bym państwa pocieszyć. Są gorsi od nas, tak, są od 
nas gorsi – Rumunia i Bułgaria. Rumunia ma 43% 
zaszczepionych i 267 zgonów, Bułgaria – 29% i 325 
zgonów na 1 milion mieszkańców. Te dane mówią 
wprost, że poziom zaszczepienia bezwzględnie 
wiąże się z liczbą zgonów. Czy wy te dane potra-
ficie przeanalizować i wyciągnąć z tego wnioski? 
Ja się nie posługuję tajemnymi danymi. Wejdźcie 
na stronę Komisji Europejskiej, wejdźcie na stro-
nę Eurostatu. To są dane ogólnodostępne.

Przed chwilą tu padły słowa, że jedną z przy-
czyn tego kryzysu jest to, że opozycja podważała 
zaufanie do rządu i dzisiaj rząd ma słabą pozycję, 
słaby autorytet. A jak wy, dla odmiany, budowa-
liście ten autorytet i chęć współpracy ze strony 
opozycji? Jarosław Kaczyński 7 kwietnia w wy-
wiadzie dla „Gazety Polskiej”: „Opozycja to grupa 
ludzi, która sama o sobie mówi, że jest opozy-
cją totalną. To rak polskiej polityki. Niebywałe 
szkodnictwo”. No, to niesamowita zachęta do 
współpracy ze strony lidera największej par-
tii politycznej. Tenże sam Jarosław Kaczyński 
w październiku w debacie sejmowej: „Jesteście 
przestępcami. Możecie sobie wrzeszczeć” – to 
kierowane do opozycji. Tenże sam Jarosław 
Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika „Sieci”: 
„Dziś mogę odpowiedzieć przytoczeniem zna-
nego mema, w którym zwracam się do nieba 
i w którym mówię: «Panie, prosiłem o głupią 
opozycję, ale przesadziłeś»”. No rzeczywiście, 
to jest wyciągnięta ręka do współpracy z opo-
zycją w czasie pandemii. Nie chcę już cytować 
kilku kolejnych liderów Zjednoczonej Prawicy, 
a mam tu… Nie, jeszcze jedno przytoczę. Ryszard 
Terlecki wypowiedział się w sprawie stanowiska 
opozycji dotyczącego zmian w zakresie polityki 
dotyczącej wykroczeń – to już konkretnie odpo-
wiedź na propozycję opozycji. Pytany o zarzuty 
opozycji, odparł: „Nie no, durna opozycja, w każ-
dej sprawie mówi to samo”. To właśnie jest wasz 
dialog z opozycją.
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A więc dzisiaj każdy, kto mówi, że macie wy-
ciągniętą rękę i chcieliście współpracować, mówi 
nieprawdę, a mówiąc wprost, po prostu kłamie, 
bo to, jaką wyciągniętą rękę mieliście, pokazywa-
liście w tej sprawie wielokrotnie.

Zakończę ironicznie: tak, apeluję o to, żeby-
śmy odbudowywali to zaufanie do rządu, o które 
wezwania padały na tej sali. Przez 2 lata walki 
z pandemią ten rząd przecież pokazał, że potra-
fi! Co prawda nie było respiratorów i maseczek, 
ale przecież kupił – kupił respiratory od han-
dlarza bronią. Co prawda bez certyfikatów, kart 
gwarancyjnych, kilkakrotnie przepłacając, ale 
kupił! Kupił maseczki i przyłbice od znajomego 
instruktora narciarskiego i handlarza oscypków 
z Krupówek, co prawda te maseczki nie miały ate-
stów, czyli osoby je używające mogły się zakazić, 
ale kupił! Proszę i apeluję, wierzmy temu rządowi, 
a jak mówi stare przysłowie, wyjdziemy na tym 
jak Zabłocki na mydle. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu…
Jak on ma na imię?
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Krzy - 

sztof.)
…Krzysztofa Mroza.
Proszę bardzo, Panie Senatorze. 5 minut.

Senator 
krzyszTof mróz 

Pa n ie Ma rsza ł k u! Pa n ie i   Pa now ie 
Senatorowie!

Szkoda, że pan senator Kwiatkowski tak szyb-
ko wyszedł…

(Głos z sali: Jest, jest.)
A, przepraszam, tu ktoś gdzieś wychodził…
Ja też mógłbym zacytować bardzo wie-

le wypowiedzi lidera Platformy Obywatelskiej, 
Budki, dzisiaj Donalda Tuska, o  politykach 
Prawa i  Sprawiedliwości, o  rządzie Prawa 
i  Sprawiedliwości, bardzo krytycznych opi-
nii, niekiedy obraźliwych, niekiedy złośliwych. 
Możemy się oczywiście tymi cytatami przerzu-
cać i każdy z nas będzie miał rację, cytując róż-
nego rodzaju wypowiedzi. Ale ja nie chciałbym 

w tej drugiej części… Biorąc sobie do serca wy-
powiedź pana marszałka prowadzącego, aby nie 
odnosić się do innych wypowiedzi, tylko żebyśmy 
zastanowili się nad meritum tej projektowanej 
uchwały – uchwały, która teoretycznie miała-
by… No nie wiem właśnie… To znaczy teoretycz-
nie dotyczy ona działań rządu w odniesieniu do 
walki z koronawirusem. I ten rząd pana premie-
ra Mateusza Morawieckiego – który musiał się 
zmierzyć z takimi rzeczami, że gdyby ktoś 2 lata 
temu powiedział nam o nich, to potraktowaliby-
śmy to jako scenariusz filmu science fiction, bo 
nikt czegoś takiego się nie spodziewał – podjął 
szereg działań konkretnych, realnych. Nie takich 
działań jak działania pani senator, która przed-
stawiła sobie projekt jakiejś uchwały, z której nic 
nie wynika. Te działania to dostarczenie do pol-
skich szpitali – tak, tych szpitali zarządzanych 
przez samorządy wszystkich opcji politycznych, 
sejmikowych, powiatowych, gminnych, bo kilka 
takich mamy, też uniwersyteckich, rządowych… 
To są konkretne rzeczy w pandemii. 7 tysięcy re-
spiratorów, które zostały dostarczone do polskich 
szpitali, 25 tomografów komputerowych, 115 apa-
ratów RTG, 2,8 tysiąca aparatów do tlenoterapii 
wysokoprzepływowej…

(Senator Leszek Czarnobaj: A ile lokomotyw?)
…85 aparatów do USG, 7,2 tysiąca łóżek szpi-

talnych, 13 tysięcy kardiomonitorów, 2,5 miliona 
litrów płynów, 700 milionów masek ochronnych, 
300 milionów rękawiczek, 6 milionów kombine-
zonów itd. To jest konkretny sprzęt, który zo-
stał dostarczony z  Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych do polskich szpitali.

Oczywiście możemy zapytać, tak jak tutaj pan 
senator Platformy Obywatelskiej, a ile lokomotyw. 
Bardzo śmieszne, Panie Senatorze, bardzo fajne 
pytanie w kontekście służby zdrowia i w kontek-
ście walki z koronawirusem.

To jest właśnie różnica między Prawem 
i Sprawiedliwością a opozycją, że my staramy się 
konkretnie pomagać, konkretnie pomagać szpita-
lom, konkretnie pomagać ludziom, zorganizowa-
liśmy błyskawicznie system szczepień…

(Senator Leszek Czarnobaj: Świetnie 
pomagacie…)

Tak, Panie Senatorze Czarnobaj, jak to pana 
śmieszy…

Dzisiaj każdy, kto chce, może się bezpłatnie za-
szczepić, tak, każdy, kto chce, może się bezpłat-
nie zaszczepić. Oczywiście część Polaków nie chce 
się szczepić. Przekonujemy, zachęcamy, miękko 
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przymuszamy do szczepień, być może będą ko-
lejne restrykcje, ale nie chcemy na ulicach zamie-
szek, takich jakie są w Holandii, w Paryżu czy 
w różnych miastach Austrii. Chcemy po prostu 
pozytywnie przekonywać do sczepień. W tym po-
winniście pomóc, powinniście zachęcić waszych 
wyborców, dla których jesteście autorytetami, dla 
których macie poważanie, aby ten współczynnik 
szczepień się zwiększył.

(Senator Leszek Czarnobaj: Proszę zapytać, czy 
pomożemy…)

Ale, Panie Senatorze… 
(Sygnał timera)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Przepraszam, 

przepraszam…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak. 

Przeprasza pan. A pana, Panie Senatorze, prosi-
łem, żeby pan nie wchodził w interakcje w trakcie 
wystąpienia, nie o to, żeby pan nie polemizował 
z opiniami z poprzednich wystąpień, bo to jest 
oczywiste, ale bardzo proszę, niech pan nie wcho-
dzi w interakcje.)

Panie Marszałku, jedno zdanie na koniec.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

bardzo.)
Wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby 

coraz więcej Polaków było zaszczepionych. To 
jest nasze zadanie, polityków, i mam nadzieję, 
że chociaż w tym zakresie, w zachęcaniu do tego 
Polaków pomożecie. A takie uchwały, jak dzisiej-
sza, jeżeli one zostaną uchwalone – oczywiście 
mamy świadomość tego, że będą wydrukowane 
w Dzienniku Urzędowym, bo takie są przepisy 
prawa – naprawdę nikomu nie pomogą. Dziękuję. 
(Oklaski)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator Dorota Czudowska. Drugi raz, 

5 minut.
Proszę bardzo.

Senator 
doroTa czUdowsk a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini - 
strze!

Tylko jedno sprostowanie do poprzedniej mo-
jej wypowiedzi: rzeczywiście infekcja zaczęła się 
nie w lutym 2019 r., tylko w 2020 r., czas szybko 
leci.

I  odniosę się króciutko, zanim przedsta-
wię końcówkę swojego wystąpienia, do wypo-
wiedzi pana senatora Kwiatkowskiego. Panie 
Senatorze, zanim pan zacznie krytykować mi-
nistra Niedzielskiego za dzisiejszą wypowiedź, 
naprawdę z całym szacunkiem do pana wiedzy, 
proszę zapoznać się z pojęciem, sprawdzić, co to 
znaczy dynamika w kontekście zakażeń. To tyl-
ko tyle.

W  poprzednich wystąpieniach senatorów, 
także na posiedzeniu Komisji Zdrowia, padały 
takie głosy, że nie ma onkologii podczas pande-
mii COVID, nie ma zawałów, zmniejszony jest 
dostęp do specjalistów. Trzeba tutaj wyjaśnić 
i  sprostować parę rzeczy. Przypomnę, że on-
kologia i pediatria nigdy nie były wyłączone ze 
swojej podstawowej działalności i na początku, 
w tym najbardziej gorącym okresie pierwszej fali 
pandemii, wiosną 2020 r. takie szpitale nie były 
przekształcane w szpitale jednoimienne. Lekarze 
pierwszego kontaktu mogli pracować zdalnie, 
myśmy zdalnie nie pracowali. Owszem, można 
było udzielać porad zdalnie, to dotyczyło inter-
pretacji wyników czy jakichś zapytań pacjentów, 
ale większości porad udzielaliśmy w placówkach. 
Oczywiście był też okres zawieszenia badań pro-
filaktycznych, szczególnie mammograficz-
nych. Padały takie zarzuty, że w czasie pandemii 
zmniejszyła się liczba badań mammograficznych. 
To prawda, było kilka tygodni bez badań, ale to 
w tym celu, żeby w związku z zaleceniami utrzy-
mać w przychodniach dystans, ograniczyć spoty-
kanie się dużej liczby osób. W tamtym momencie 
uważaliśmy, i słusznie, że lepiej jest odłożyć tę 
mammografię profilaktyczną – mówię o profi-
laktycznej, bo te diagnostyczne były wykonywa-
ne przez cały czas – niż narażać kolejne grupy 
pacjentów w poczekalniach u lekarzy na to, żeby 
się zakażały.

Była mowa o tym, że było mniej kart DiLO. 
Panie i Panowie Senatorowie, dziennikarze mogą 
to sobie interpretować według uznania, społe-
czeństwo według wiedzy, ale my powinniśmy 
mówić o faktach. My onkolodzy też chorowaliśmy. 
To, że nie było zaleceń, żeby onkologia przestała 
przyjmować pacjentów, nie znaczy, że wszystkie 
oddziały pracowały pełną parą, bo były okresy, 
kiedy całe oddziały były wyłączone z leczenia 
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z powodu choroby personelu. Nie trzeba daleko 
szukać. W ośrodku, który prowadzę, w ubiegłym 
roku nie pracowaliśmy przez prawie 2 miesią-
ce. Ja byłam najpierw na kwarantannie, potem 
byłam chora, potem była moja izolacja, a potem 
inni pracownicy pochorowali się na tyle, że przez 
2 miesiące nie można było prowadzić działalności 
w ośrodku. W tym czasie mieliśmy płacone przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, czy pracowaliśmy, 
czy nie, to 1/12 kontraktu wpływała na nasze 
konto. Jak obliczyłam, ile w tym czasie wydali-
śmy kart DiLO, to wyszło akurat proporcjonalnie 
mniej o te 2 miesiące, w których nie pracowali-
śmy. A przypomnę, że z danych do sierpnia wyni-
ka, iż zmarło 232 lekarzy i 188 pielęgniarek, więc 
jest też spadek dostępu do specjalistów.

Na koniec jeszcze jedna taka… Państwo w dys-
kusji kłamaliście – albo to wynika z krótkiej 
pamięci, albo ze złej woli – że minister zdro-
wia nigdy nie uczestniczył w obradach Komisji 
Zdrowia. To jest po prostu nieprawda i chcę, żeby 
wszyscy to wiedzieli, opinia społeczna również. 
W lutym było bardzo ważne posiedzenie o orga-
nizacji punktów szczepień i wtedy sam minister 
Niedzielski był w naszej komisji. A więc powta-
rzanie, że minister się nie pojawił, jest po prostu 
niegodne senatorów.

Szanowni Państwo Senatorowie, nie odda-
liście nam władzy, nie nawołujcie nas teraz do 
dymisji… 

(Sygnał timera) 
Władzę przegraliście w  wyborach w  2015 

i 2019 r. i były to wybory demokratyczne. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

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

Czarnobaja.
(Głos z sali: Leszka.)
Leszka Czarnobaja, przepraszam. Proszę bar-

dzo. Pierwszy raz?
(Głos z sali: Pierwszy.)

Senator 
Leszek czarnoBaJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze! Szanowni Państwo!

Po wysłuchaniu tej debaty zmienię trochę 
swoje wystąpienie, ale fragment wystąpienia 
przygotowany przez mnie chciałbym tutaj za-
znaczyć, jeszcze raz.

W jakiejkolwiek działalności w przestrzeni 
publicznej istotą rzeczy jest posiadanie strate-
gii działania. Jak można krótko nazwać strategię 
działania w okresie pandemii? Bo tylko do tego 
się odniosę. Pamiętacie państwo pana ministra 
Pinkasa i to, co mówił na tej sali? „Zagrajmy so-
bie w chińczyka, kupcie sobie chińczyka” i inne 
rzeczy, dalej nie będę powtarzał. Tu, na tej sali, 
to padło.

A dzisiaj jaką macie strategie? Nic nie róbmy, 
zobaczmy, jak będzie, może pandemia przyga-
śnie. Inaczej protesty społeczne będą, a my nie 
chcemy protestów społecznych. Jak odnosiliście 
się do protestów społecznych, to tutaj pan senator 
Szejnfeld pokazał. Ale wracam do tego, że trzeba 
mieć strategię działania i na bazie tej strategii, we 
współpracy z ludźmi, którzy mają doświadczenie 
i wiedzę, budować taktykę działania. To jest ele-
mentarz zarządzania drużyną harcerską, a wy 
mówicie o pandemii. Szykujecie Polakom czarne 
chwile. Bo to nie jest wymysł opozycji, takie są 
fakty, o których tutaj mówił senator Kwiatkowski. 
Każdy może o tym przeczytać.

Pamiętacie państwo taką sytuację, kiedy za 
rządów Platformy Obywatelskiej dziennikarze 
zrobili prowokację i  zadzwonili do Gdańska, 
do sądu, prosząc o przyspieszenie jakiejś spra-
wy? Powołano się wtedy na wpływy u premiera 
Donalda Tuska. No i słusznie to krytykowaliście, 
bo było to naganne. Obciążaliście wtedy – czy 
słusznie, czy nie, to już kwestia państwa oceny 
– rząd Platformy Obywatelskiej i PSL. Przecież 
powtarzaliście jak mantrę, że to są sądy na te-
lefon itd.

Ale odnieśmy to do obecnej sytuacji pan-
demicznej. Dzisiaj czy wczoraj ukazał się re-
portaż dotyczący lewych szczepień. Mówiliście 
o państwie teoretycznym. A jakie jest to obec-
ne państwo? Jak działają służby tego państwa? 
Jak wygląda kwestia rozeznania, co się dzieje na 
rynku szczepień? Wpatrujmy się, wsłuchujmy się 
w ten reportaż. Przecież to nie jest nawet pań-
stwo z papieru, to jest kompletny brak państwa. 
Wszystko można zrobić, można nawet oszukać 
państwo. To jest w tym reportażu.

Pytanie, jakie zapewne w państwa głowach 
się rodzi, jest takie: co ma z  tym wspólnego 
rząd? Rząd odpowiada za wszystko, co się dzieje 
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w Rzeczypospolitej, tak jak Donald Tusk odpowia-
dał za prowokację wobec tego sędziego. I my mó-
wimy to samo, co wyście mówili. Kto ma służby 
do sprawdzania, czy wszystko jest okej? Przecież 
dziennikarze do tego dotarli i zrobili z tego re-
portaż. A co robią polskie służby? Ja państwu 
powiem, co robią. No, trzeba zwalczać opozycję, 
te wszystkie protesty. Gdzie była wtedy policja? 
Gdzie były służby? Gdzie były te pałki? No, gdzieś 
przecież były. Przecież to, co tutaj się dzieje, to 
tragedia dla polskiego systemu ochrony zdrowia 
i dla akcji szczepień. A wy mówicie: Polacy, nic 
się nie stało. To jest katastrofa. I kto to teraz wy-
krył? Służby? Nie, wykryły to niezależne media. 
Wyobrażacie sobie państwo, co by było, gdyby 
w Polsce było tylko TVP PiS? No, przecież cały 
czas by pokazywano, że kupiliśmy…

(Senator Alicja Zając: Telewizja Trwam…)
Telewizja Trwam. Dobrze, dokładam.
Tam jest tylko to, co oglądaliśmy w PRL. Za 

chwilę odniosę się do paru wystąpień. Wtedy 
oglądaliśmy to samo: cały czas sukcesy, zero ja-
kichkolwiek złych rzeczy. A rolą niezależnych 
mediów jest właśnie dostrzeganie tych rzeczy, 
alarmowanie, kiedy dzieje się źle. I to jest siła de-
mokracji – niezależne media. Również w czasie 
pandemii, może nawet przede wszystkim w róż-
nych kryzysowych sytuacjach, trzeba pokazywać 
takie rzeczy. Nie ma znaczenia, jaka jest władza. 
Teraz wy jesteście u władzy i to jest pokazywane. 
Jest to robione po to, aby Polacy czuli się bezpiecz-
nie, ale również po to, żeby uczestniczyli w pro-
cesie budowania bezpieczeństwa.

Państwo pokazujecie – to dotyczy wystąpie-
nia pana senatora Czerwińskiego, większości 
państwa wystąpień, również wystąpienia pana 
senatora Mroza – że tyle poszło na edukację, 
tyle na ochronę zdrowia… Pokazujecie wykre-
sy, łóżka, respiratory. Nieważne, czy są dobre, 
czy złe – kupujecie. Szanowni Państwo, jeszcze 
raz zaznaczam: istotą działalności w przestrze-
ni publicznej jest efektywność. A co wy umiecie 
najlepiej robić? Co wam fantastycznie wychodzi 
w zakresie finansów? Wiecie co? Rozdawanie pie-
niędzy, szczególnie swoim – to już potraficie fan-
tastycznie. Nie będę podawał przykładów, żeby 
nie marnować czasu. Państwo je znacie.

(Głos z sali: Nie znamy.)
No to w przerwie powiem panu senatorowi.
Jeżeli chodzi o kwestię efektywności… A co jest 

miarą efektywności w pandemii? Liczba zachoro-
wań, śmiertelność itd., itd. Czy w Polsce jest jakaś 

efektywność na tym polu? Senator Kwiatkowski 
pokazał dane. Nie obrażajcie się, przecież są rządy, 
które robią coś lepiej i coś gorzej. Na nieszczęście 
Polaków wy robicie parę rzeczy dobrze: tłumicie 
protesty – dobrze, chwała wam za to; dobrze roz-
dajecie pieniądze dla swoich – też to fajnie robi-
cie. Ale jeżeli chodzi o efektywność w związku ze 
zdrowotnością, to popatrzcie na parametry doty-
czące zdrowia Polaków i śmiertelności.

Jeżeli chodzi o kwestię poruszoną przez pana 
senatora Mroza, który powiedział, że to, co się tu-
taj dzieje, wystąpienie opozycji to jest science fic-
tion, to ja powiem, że science fiction to jest to, co 
państwo tu prezentujecie. Już nie będę wchodził 
w szczegóły, ale podam parę przykładów, bo są 
fantastyczne. Główne motto pana senatora Mroza 
brzmi: wszędzie ludzie umierają. Wszędzie, no, 
wszędzie. Pandemia jest wszędzie. Jeden z se-
natorów mówił, że wirus nie zna granic i on je 
przekracza. No więc faktycznie, nie ma po co co-
kolwiek robić, bo on i tak wszędzie wejdzie, czy-
li wszędzie jest, wszędzie ludzie umierają. I będą 
umierali – mówi pan senator. I jeszcze do tego 
dodaje, że nie wie, o czym tutaj pani przewod-
nicząca, pani senator Małecka-Libera mówi. 
Przecież pielęgniarki zarabiają brutto 9 tysięcy 
600. Zapisałem sobie. Ja też faktycznie nie rozu-
miem, po co te pielęgniarki protestują w białym 
miasteczku? 9 tysięcy 600 zł to jest całkiem przy-
zwoita pensja. Czemu one tam protestują? Żeby 
mieć mniej? Może więcej?

I  wypowiedź pana senatora Ślusarza. 
Odniosłem następujące 2 wrażenia. e-recepta 
i Wojska Obrony Terytorialnej uratowały zacho-
rowalność. No, Panie Senatorze, nie kwestionuję 
ani zwiększenia nakładów, ani poprawy związa-
nej z funkcjonowaniem w zakresie zarządczym 
itd. Ja tego nie kwestionuję, to są fakty. Jednak 
mówienie: a wiecie, co by było, gdyby tego nie 
było… No, skąd pan wie, co by było? Skoro pan 
taki jasnowidz jest, Panie Senatorze, to proszę 
powiedzieć, co trzeba robić, jeśli chodzi o przy-
szłość, żebyśmy poprawili efektywność opieki, za-
rządzania ochroną zdrowia, żeby mniej Polaków 
umierało, mniej chorowało itd., itd. No, pytacie 
nas: co wy byście chcieli? Myślę, że jeżeli ktoś słu-
chał wystąpienia pani senator Małeckiej-Libery, 
to usłyszał, co mówi. Jeżeli państwo chcecie, to 
jeszcze w następnym wystąpieniu przez 5 minut 
mogę mówić, co należy zrobić według mnie, jesz-
cze raz, żebyście usłyszeli, bo może warto kilka 
razy to powtórzyć.
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Pan senator Czerwiński, parę elementów… Ze 
znakiem zapytania pan powiedział o uczciwości. 
To jest rzecz bardzo trudna do powiedzenia, że 
w jednym ugrupowaniu są tylko uczciwi, a w dru-
gim sami nieuczciwi. Ja takiej tezy nie postawię. 
Ale jestem w stanie postawić dolary przeciw orze-
chom, że na pewno w Prawie i Sprawiedliwości 
są sami uczciwi. Państwo macie elementar-
ny gen uczciwości – taką tezę stawiam, Panie 
Senatorze, bo to są fakty. I kiedy się spojrzy na 
to, co się wyprawia w sensie szczególnie rozda-
wania pieniędzy dla swoich, budowania polityki 
typu „rodzina na swoim” itd., to jest to fantastycz-
ny gen uczciwości. 

(Sygnał timera) 
Niestety, już zakończyłem… Panie Marszałku. 

Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-

łek Marek Pęk)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu…
(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku, 

jeśli można…)
Aha, w trybie sprostowania. Myślałem, że do 

głosu…
(Senator Jerzy Czerwiński: Pan senator 

Czarnobaj nie zrozumiał mojej wypowiedzi, ale 
nie będę próbował mu tłumaczyć.)

(Wesołość na sali)
(Senator Rafał Ślusarz: W trybie sprostowa-

nia, Panie Marszałku.)
Bardzo proszę, senator Rafał Ślusarz.

Senator 
rafał ŚLUsarz 

Mojej wypowiedzi również pan senator nie 
zrozumiał. Dziękuję.

Senator 
Leszek czarnoBaJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chcę państwu powiedzieć, że niczego innego, 

jeśli chodzi o państwa, w sprostowaniu się nie 

spodziewałem, za co bardzo serdecznie dziękuję 
i życzę wszystkiego dobrego.

(Głos z  sali: My też życzymy wszystkiego 
dobrego.)

(Głos z sali: Zdrowia.)
Tak, zdrowia również.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana marszałka 

Bogdana Borusewicza.

Senator 
BoGdan BorUsewicz 

Chcę powiedzieć, że sytuacja jest niedobra, 
jeżeli chodzi o COVID, i tutaj chyba nikt by na 
ten temat nie dyskutował, niezależnie od tego, 
jaki jest stosunek części senatorów do tej uchwa-
ły. Ta uchwała umożliwia dyskusję nad tą sytu-
acją. Sytuacja jest, powiedziałbym nawet, zła. My 
mamy już doświadczenie, my, lekarze, minister-
stwo, w drugim roku pandemii. To nie jest tak, jak 
na początku, że nie bardzo wiedzieliśmy, jak ona 
się rozwinie, kto zachoruje i czy ona się skończy 
za miesiąc, za dwa, może za rok. Teraz wszyscy 
widzimy, że pandemia trwa i ona przybiera postać 
kolejnej fali. Bardzo ważne jest, aby władza, czyli 
rząd Prawa i Sprawiedliwości robił to, co należy 
do rządu. A rządzenie to nie jest tylko decydowa-
nie o dobrych rzeczach, podejmowanie decyzji, 
które znajdą poklask u wszystkich, to jednak obo-
wiązek, aby chronić zdrowie, chronić życie, chro-
nić ludzi nawet wbrew części społeczeństwa. To 
przecież nie od nas zależy, jakie decyzje, jakie re-
strykcje zostaną wprowadzone.

A jakie powinny być wprowadzone? No, to 
jest jasne, wszyscy dookoła wprowadzili pasz-
porty covidowe. Niektóre kraje wprowadziły 
też lockdown: Słowacja, Austria. A wszystkie 
inne kraje, Czechy, kraje na południe i na za-
chód od nas wprowadziły paszporty covidowe. 
Nawet w Moskwie są paszporty covidowe. No, na 
Białorusi nie ma.

To nie może być tak, że ratuj się kto może. Rząd 
musi tym kierować. Opozycja może pomóc, ale nie 
może tutaj zastąpić rządzących. Bezpośrednia od-
powiedzialność za to, co się dzieje, co się będzie 
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dziać, spoczywa na ministrze zdrowia i na pre-
mierze. To jest odpowiedzialność także personal-
na. Tak więc obserwuję i dziwię się, że najpierw 
jest sugestia ze strony ministra zdrowia, że jed-
nak będzie ustawa o paszportach covidowych, na-
wet… Potem jest ustawa poselska, oczywiście na 
skutek jakichś działań ministra zdrowia zapew-
ne, która miała być, tej ustawy nie ma, minister 
zdrowia w związku z tym, rozumiem, mówi: no 
sytuacja nie jest taka zła, nastąpiła stabilizacja. 
Jaka stabilizacja? Wczoraj ok. 28 tysięcy zacho-
rowań, dzisiaj też ok. 28 tysięcy. No, po prostu 
kilkaset osób mniej zarejestrowanych jako cho-
rych. Ludzi umarło dzisiaj więcej niż wczoraj, ok. 
500. Jaka stabilizacja? Dla mnie to już jest jasne. 
Ja nie jestem statystykiem zajmującym się służ-
bą zdrowia, ale wiem, że jeżeli jest tak wysoka 
śmiertelność, to albo te działania są nieskuteczne, 
albo zachorowań jest znacznie więcej. I dlatego 
śmiertelność jest tak wysoka w stosunku do za-
chorowań, które są rejestrowane.

Co się będzie działo, jeżeli rząd nie zdecydu-
je się na działania, które ograniczą transmisję 
choroby wśród niezaszczepionych, i dynami-
ka będzie rosła? W konsekwencji trzeba będzie 
wprowadzić lockdown, będzie uderzenie w go-
spodarkę. Nie wiem… No, przejdziemy przez ten 
lockdown, jakoś się tam pozbieramy. Takie będą 
konsekwencje. Ale czy warto iść w tym kierun-
ku? Trzeba zachęcać wszystkich, rozmawiać ze 
wszystkimi, także z przedstawicielami, z hierar-
chami Kościoła katolickiego. Czy jest jeszcze ko-
misja wspólna rządu i Kościoła? Przecież trzeba 
spróbować zaangażować… poprosić Kościół o to, 
żeby apelował. Ja oczywiście apeluję „szczepcie 
się, badajcie się, jeżeli macie jakiekolwiek objawy, 
nie czekajcie, aż przejdą”, ale mamy w Polsce in-
stytucje, które mają znaczącą pozycję i cieszą się 
dużą wiarygodnością. Rozmawiajcie z hierarcha-
mi Kościoła. Nie można tego tak zostawić. Myślę, 
że apele nas wszystkich, a szczególnie władzy, jed-
noznaczna ocena, że nie jest dobrze, że jest źle, 
mogą spowodować, że część niezaszczepionych 
zdecyduje się na zaszczepienie. Problem jest wła-
śnie w tym, że część społeczeństwa niestety nie 
słucha już apeli, więc trzeba podjąć pewne dzia-
łania, które spowodują, że ci, do których apele nie 
będą docierać, nie wsiądą do samolotu, nie wejdą 
do kawiarni, nie wejdą do restauracji, nie wejdą 
do kina czy do teatru. No, nie ma innej rady.

Za obecną sytuację nie jest odpowiedzial-
na opozycja. Za nią jest odpowiedzialny rząd. 

I chodzi tylko o to, żeby rząd podejmował de-
cyzje. Bardzo możliwe, że na tym straci. Ale co 
z tego? Po to Polacy dali mandat temu rządowi, 
żeby wykonywał swoje obowiązki. To wszystko 
jest istotne, ale, proszę państwa, istotna jest rów-
nież wiarygodność, istotne jest mówienie jednym 
głosem, istotne jest wyciąganie pewnych wnio-
sków. Pandemia idzie po niezaszczepionych, ale 
ci, którzy zostali zaszczepieni na początku, a nie 
zostaną doszczepieni, wchodzą do grupy ryzyka. 
Czyli możemy być w takiej sytuacji, że będzie kula 
śniegowa. Trochę ludzi się zaszczepi, ale ci, któ-
rzy zaszczepili się wcześniej, a się nie doszczepią, 
będą chorować. Trzeba pamiętać o tym, że to nie 
jest tylko kwestia niezaszczepionych.

Na końcu chcę powiedzieć, że trzeba wyciągać 
pewne wnioski, nawet jeżeli są one trudne. Jeżeli 
popatrzymy na geografię niezaszczepionych, to 
zobaczymy taki półksiężyc południowo-wschod-
ni. Widać, kto tam dominuje, czyj to jest elekto-
rat. No ale trzeba przestać się bać także swojego 
elektoratu, który może być niezadowolony, teraz 
może być niezadowolony, ale w przyszłości, jeże-
li uratujemy czy uratujecie życie znacznej części 
ludzi, będzie was chwalił. 

(Sygnał timera)
I na koniec. Jeżeli minister i Rada Medyczna 

uważają, że trzeba podjąć dalsze działania, wpro-
wadzić paszporty covidowe, a rząd nie decydu-
je się na to, to jest jedna rada dla ministra, bo 
przecież on będzie odpowiadał za to: niech złoży 
dymisję, gdyż to jest ostateczny protest. Każdy 
zrozumie, że to jest krzyk protestu.

Ta dyskusja, mam nadzieję, zachęci rząd, mi-
nistra do zdecydowanych działań. Przestańcie 
czekać, że to się samo rozwiąże, że problem pan-
demii sam się rozwiąże. 

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zabranie głosu panią senator 

Orzechowską – w trybie zdalnym.

Senator 
BoGUsława orzechowsk a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Już przez moich przedmówców zostało jasno 

wyartykułowane, że jest to uchwała polityczna, bo 
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jedynym celem jest to, żeby przejąć władzę i żeby 
nasz rząd podał się do dymisji. To nic, że nie ma 
pomysłu na rządzenie, to nic, że za poprzedniego 
rządu u mnie o mało nie zlikwidowano oddziału 
zakaźnego, który w tej chwili jest oddziałem co-
vidowym i ratuje sytuację całego szpitala, to nic, 
że te działania co do szczepień są prowadzone.

My pracujemy na miejscu z pacjentami i tych 
pacjentów ratujemy, natomiast pomysły tzw. poli-
tyków i tylko polityków, którzy ze służbą zdrowia 
czasami naprawdę niewiele mają do czynienia 
i którym tak właściwie na Polakach nie do końca 
zależy… Bo gdyby zależało, to robiliby wszystko, 
żeby fundusze unijne do Polski przyszły, a nie gło-
sowali przeciwko pieniądzom, które mają z Unii 
do nas, właściwie bez żadnej łaski, przyjść w ra-
mach tej tarczy antycovidowej. Robią wszystko, 
żeby ściągać do nas migrantów, nie uciekinie-
rów przed reżimem, ale migrantów, których stać 
na drogie wycieczki, na drogie ubrania, którzy 
właściwie są wykorzystywani w tej wojnie przez 
Łukaszenkę i mają być wspierani właśnie przez 
naszą szanowną opozycję.

Szanowni Państwo, skończmy te spory, prze-
stańmy zajmować się utrudnianiem życia Polsce 
i Polakom. Wszyscy zacznijmy działać na jednym 
froncie, a nie jak hipokryci – jeden z naszych 
sławnych senatorów twierdził, że niekoniecznie 
zna znaczenie tego słowa – i nie jak tacy, którzy 
co innego mówią, a co innego robią, ale tacy, któ-
rzy o Polskę i o Polaków walczą, dla Polski i dla 
Polaków pracują.

Dlatego ja jestem przeciwna tej uchwale, bo 
jest to tylko robienie burzy w szklance wody.

Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, przede 
wszystkim zdrowia. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję, Pani Senator. Wzajemnie, życzę 
zdrowia.

Proszę o  zabranie głosu pana senatora 
Bosackiego.

Senator 
marcin Bosacki 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Długość i zaciętość tej dyskusji pokazuje, że ta 

uchwała wniesiona pod obrady Wysokiego Senatu 

była potrzebna, ponieważ Polacy potrzebują de-
baty o tym, czy nasza służba zdrowia działa do-
brze, jak państwo mówicie, albo wręcz, zacytuję 
jednego z was, optymalnie, czy też, zwłaszcza 
w czasie pandemii, która pochłonęła już ponad 
82 tysiące polskich istnień, działa źle, jak mówi-
my my, i potrzebna jest jej gruntowna poprawa. 
Tak naprawdę ten spór między nami rozstrzyga 
rzeczywistość, fakty, liczby – to, jak jest. Dzisiaj 
w Polsce było 497 zgonów. O podsumowaniu tego 
bardzo smutnego okresu pandemii mówił już 
szanowny pan senator Kwiatkowski. Jeśli chodzi 
o nadmiarowe zgony od marca 2020 r. do wrze-
śnia 2021 r., to niestety Polska jest na pierwszym 
miejscu w Unii Europejskiej. Sięgnijmy tylko po 
najnowsze dane z dzisiejszego szczytu czwartej, 
nie pierwszej, nie drugiej, ale czwartej fali pan-
demii: Polska – 497 zgonów, Włochy – 83. Jeśli to 
zmienić proporcjonalnie do liczebności obu kra-
jów, gdybyśmy mieli służbę zdrowia i politykę pu-
bliczną chroniącą zdrowie Polaków na poziomie 
włoskim, to u nas byłoby dzisiaj 55 zgonów, prawie 
10 razy mniej. W Hiszpanii, gdzie jest najwyższy 
odsetek zaszczepionych w Unii Europejskiej, 90%, 
były 34 zgony. W Polsce proporcjonalnie byłoby 
to 27 zgonów, prawie 20 razy mniej. Oczywiście 
są też kraje jak na zachód mniej skuteczne, np. 
Holandia, tam były 54 zgony, ale w Polsce w prze-
liczeniu byłyby dzisiaj 100, 102 zgony, czyli 5 razy 
mniej, niż rzeczywiście jest. I  takie są fakty, 
z nimi, Drodzy Państwo, nie dyskutujmy, tylko 
dyskutujmy, jak to zmienić, jak to polepszyć. Chcę 
tutaj wrócić do naszych poprzednich debat na ten 
temat. Senat był tą instytucją państwa polskie-
go, w której debata nad tym, jak walczyć z pan-
demią, zaczęła się, zanim ta pandemia dotarła 
do Polski. Bardzo dziękuję zwłaszcza Komisji 
Zdrowia, bo już wówczas, w styczniu i w lutym 
2020 r., komisja pod przewodnictwem pani se-
nator Małeckiej-Libery pilnowała tego tematu. 
Kilkakrotnie dyskutowaliśmy też na te tematy 
na forum Wysokiej Izby, ostatni raz 4 sierpnia, 
prawie 4 miesiące temu. I powiem państwu, że 
chyba wiem, dlaczego dzisiaj nie ma z nami na-
szego szanownego kolegi senatora i wiceministra 
zdrowia, który z reguły występował w tych deba-
tach, pana Waldemara Kraski. Wtedy mieliśmy 
z nim, nie tylko ja, jeszcze kilka osób, szczerą roz-
mowę, w której docenialiśmy pewne posunięcia 
i planowane działania rządu, ale też mówiliśmy 
jasno, co trzeba zrobić. A trzeba było zrobić 2 rze-
czy, tzn. radykalnie zwiększyć tempo szczepień 
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oraz wprowadzić obostrzenia, nie lockdowny, ob-
ostrzenia, które wyhamowałyby na czas czwartej 
fali tempo strumieni epidemicznych, czyli trzeba 
było zrobić to, co zrobiły niemal wszystkie inne 
kraje Europy z dużo lepszymi efektami niż my. 
Myśmy tego nie zrobili. Wtedy, 4 sierpnia, 4 mie-
siące temu, pan wiceminister Kraska w imieniu 
Ministerstwa Zdrowia mówił: „My obserwuje-
my sytuację w innych krajach. Tam rzeczywi-
ście pojawiają się pewne obostrzenia, z których 
wyłączone są osoby zaszczepione. To pewnie tak-
że motywuje te osoby do zaszczepienia”. I dalej: 
„My o tym rozmawiamy, szczególnie w Radzie 
Medycznej, która cały czas działa przy panu pre-
mierze. Nie wykluczamy takich restrykcji”. I co? 
I nic. Nic. Dlaczego? Ponieważ fachowcy, do któ-
rych zaliczam pana senatora i ministra Kraskę, 
nie są w tym rządzie słuchani. Nie są w tym rzą-
dzie słuchani. Nie zrobiono nic. Wówczas – znowu 
cytat – pan minister Kraska mówił w odpowie-
dzi na nasze pytania: sprawa jest otwarta, mamy 
jeszcze przed sobą kilka tygodni na decyzję. I co? 
Nie wykorzystano tych kilku tygodni, nie wyko-
rzystano kolejnych kilkunastu tygodni, mamy 4 
miesiące od tej rozmowy, nie zrobiono nic. I dla-
tego dzisiaj mamy niestety 5, 10, 20 razy wyższy 
poziom zgonów w porównaniu z krajami Europy 
Zachodniej, które, po pierwsze, szczepiły, po dru-
gie, wprowadziły punktowe – mówię: punktowe, 
to nie są lockdowny – obostrzenia. Takie, które 
pozwalają normalnie żyć osobom zaszczepionym, 
a tym, którzy z powodu różnych swoich fiksacji 
nie chcą się szczepić, normalne życie ograniczają.

I dlaczego ten rząd tak działa, proszę pań-
stwa? No, dlatego, że jest zakładnikiem ludzi, 
których nie można nazwać antyszczepieniow-
cami, jak sami się nazywają, tylko proepidemi-
kami, ludzi, którzy są tak naprawdę aniołami 
śmierci. Tak jak pewna pani posłanka z państwa 
klubu w Sejmie czy pewien pan poseł, który robił 
interwencje poselskie w domach dziecka, gdzie 
szczepiono nastolatków. To są aniołowie śmierci, 
ponieważ to przez nich i przez nacisk politycz-
ny, który na ten rząd nałożyli, a ten rząd przed 
tym się ugiął, mamy dzisiaj najwyższy w Europie 
wskaźnik osób umierających.

(Głos z sali: Strajk Kobiet.)
Wysoka Izbo, dlaczego tak jest? Tutaj możemy 

posiłkować się jeszcze jednym cytatem, cytatem 
z doradcy premiera, pana Maliszewskiego, któ-
ry w odpowiedzi na dyskusję wewnątrzrządo-
wą, którą znamy ze względu na znany przeciek 

e-maili z powodu nieostrożności, z  jaką pań-
stwowe dokumenty w tym rządzie są podawane 
w niebezpiecznych środkach przekazu, mówił 
mianowicie o strategii czy braku strategii tego 
rządu w ten sposób: „dalsze straszenie powo-
duje tylko zniechęcenie i brak zaufania do rzą-
du”. Pan Maliszewski, doradca premiera. I to jest 
powód, dla którego wy nieskutecznie walczycie 
o liczbę szczepień i nieskutecznie nakładacie ko-
nieczne, konieczne obostrzenia dla tych, którzy 
się nie szczepią. Ponieważ dla was słupki i za-
ufanie do rządu stoją wyżej niż ludzkie życie. Te 
środowiska, których zakładnikami jesteście, mó-
wią o sobie, że są wolnościowe. Główną wolnością 
człowieka jest prawo do życia, do tego, że można 
żyć. (Oklaski) A niestety z powodu niekompetencji 
oraz schlebiania aniołom śmierci wewnątrz wa-
szej koalicji w Polsce ginie, umiera kilkakrotnie 
więcej, a czasami dziesięciokrotnie więcej osób 
niż w krajach, w których rządzą ludzie kierujący 
się wiedzą, mądrością i odwagą. Mam nadzieję, 
że w Polsce nie jest odległy czas, kiedy taki rząd 
również powstanie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Wadima Tyszkiewicza.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Moje wystąpienie będzie bardzo krótkie i to, 

o dziwo, nie będzie krytyka, tylko apel. To będzie 
apel o zdecydowanie się, o to, żeby rząd się zdecydo-
wał, jaki wariant walki z pandemią wybiera. Można 
się poruszać między 2 wariantami. Jeden wariant 
to jest wariant białoruski, drugi wariant to jest 
wariant austriacki. Po drodze może być szwedz-
ki, może być jakiś inny. Wiecie państwo, jaki to 
jest wariant białoruski? Łukaszenka powiedział, 
że najbardziej skuteczna metoda walki z COVID 
to jest wódka i ogórki. I tam ludzie po prostu żyją, 
przyzwyczaili się do COVID, umierają… Po prostu 
Łukaszenka założył, że umrze, powiedzmy, 4% bia-
łoruskiego społeczeństwa. Przecież podczas woj-
ny ginęło więcej. A więc to jest wariant białoruski. 
Teraz wariant austriacki – wiecie państwo, jaki 
jest? Totalny lockdown i bardzo mocne obostrzenia.
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Ja do dzisiaj pamiętam moment, kiedy poja-
wiła się pierwsza śmierć. Pamiętacie państwo? 
Wtedy była panika, wszyscy byliśmy spanikowa-
ni. Jedna śmierć spowodowała, że byliśmy wszy-
scy wystraszeni. Dzisiaj ta śmierć spowszedniała. 
Pamiętacie państwo zakaz wstępu do lasów? 
Pamiętacie? Pamiętacie państwo mandat dla ko-
biety, która z konstytucją gdzieś tam chodziła pod 
Trybunałem Konstytucyjnym, została zatrzyma-
na i została ukarana mandatem? Po prostu odbi-
jamy się od ściany do ściany. Tak więc mój apel 
nie jest krytyką, tylko prośbą o decyzję: wariant 
białoruski czy austriacki? Byleby jakiś konkretny.

I już na sam koniec trochę prywaty. Bo mówi-
liście państwo o pomysłach, jeśli chodzi o walkę 
z pandemią. Mój osobisty przypadek: ja zostałem 
zaszczepiony Astrą; zrobiłem 2 tygodnie temu ba-
dania na obecność przeciwciał – ilość bliska zeru. 
A więc mój jeden bardzo prościutki pomysł na wal-
kę z pandemią jest taki, żeby ministerstwo skróci-
ło czas pomiędzy ostatnią dawką a trzecią dawką, 
którą chcę się zaszczepić. Ja mam termin gdzieś 
na połowę stycznia, to jeszcze dużo czasu. To może 
skrócić ten czas? Tylko tyle. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczer- 

pana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Szwed, Bieda, Kołacz-Leszczyńska i Kopiczko zło-
żyli swoje wystąpienia w dyskusji do protokołu**.

Informuję, że wniosek o charakterze legi-
slacyjnym na piśmie złożył senator Aleksander 
Szwed.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do złożonego wniosku legislacyjnego i jeszcze 
zabrać głos?

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie zDroWia 
PioTr BromBer 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Do tych treści, które padły, w większości usto-

sunkowałem się w swoim wystąpieniu. Mogę 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

tylko odnieść się jeszcze do jednej rzeczy – to 
będzie jako uzupełnienie – tj. do informacji mó-
wiących o certyfikatach, które są wydawane nie-
prawidłowo w tym zakresie. Od kilku miesięcy 
Narodowy Fundusz Zdrowia współpracuje ściśle 
z organami do tego powołanymi. Tak że jeżeli jest 
taka potrzeba, to tym senatorom, którzy pytali 
o to, taka informacja w formie pisemnej zostanie 
udzielona. Bardzo dziękuję.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Zdrowia.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo energetyczne.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 552, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 552 A.

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

Senator SpraWozDaWca 
woJciech Piecha 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności o uchwalonej przez Sejm w dniu 
29 października ustawie o zmianie ustawy – 
Prawo energetyczne. Po rozpatrzeniu ustawy na 
posiedzeniu w dniu 17 listopada komisja wnosi 
o uchwalenie ustawy z 3 poprawkami.

Celem ustawy jest zminimalizowanie pod-
wyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw 
domowych, podwyżek będących następstwem 
dynamicznego wzrostu cen paliw gazowych na 
rynku europejskim – jest to niezależne od nas, 
po prostu ceny gwałtownie skoczyły, ceny nie 
tylko gazu, ale też ropy naftowej, węgla i innych 
surowców energetycznych – z  jednoczesnym 
zapewnieniem przedsiębiorstwom energetycz-
nym możliwości odzyskania kosztów związa-
nych z  dostawami paliwa gazowego. Ustawa 
umożliwia przedsiębiorstwom energetycznym 
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skorzystanie ze szczególnej, tymczasowej i fakul-
tatywnej regulacji w zakresie zatwierdzenia ta-
ryfy, skalkulowanej na podstawie części kosztów 
uzasadnionych paliwa gazowego, planowanych 
do podniesienia na okres obowiązywania taryfy.

Jak wskazano w  uzasadnieniu projektu, 
przyjęty w  ustawie mechanizm gwarantuje 
przedsiębiorstwom energetycznym możliwość 
następczego odzyskania faktycznie poniesionych 
kosztów. W myśl przepisu przejściowego, w od-
niesieniu do taryfy na obrót paliwami gazowymi 
zatwierdzonymi przed dniem wejścia w życie no-
weli oraz do wniosków o zatwierdzenie taryfy na 
obrót paliwami gazowymi złożonych przed dniem 
wejścia w życie noweli i do tego dnia nierozpa-
trzonych, będzie mógł znaleźć zastosowanie do-
dawany w ustawie – Prawo energetyczne przepis 
art. 62f pod warunkiem złożenia przez przedsię-
biorstwo energetyczne w terminie 14 dni od wej-
ścia w życie noweli wniosku o zmianę na taryfę 
albo korekty wniosku o zatwierdzenie taryfy.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu usta-
wy, aby taryfa wprowadzona z uwzględnieniem 
nowych przepisów mogła znaleźć zastosowanie 
od 1 stycznia, publikacja tej taryfy musiałaby na-
stąpić najpóźniej 17 grudnia 2021 r.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 387 
posłów, nikt nie był przeciw, 54 posłów wstrzyma-
ło się od głosu. To wszystko. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, 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.

Zatem bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez po-

słów. Do prezentowania stanowiska wnioskodaw-
ców projektu ustawy został upoważniony pan 
poseł Marek Suski.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy? Czy jest pan poseł?

(Głos z sali: Nie ma pana posła.)
Nie ma pana posła.
(Głos z sali: Jest pan minister.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do upo-
ważnionego przedstawiciela…

(Głos z sali: Jeszcze przedstawiciel rządu…)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

(Głos z sali: Nie.)
Jeszcze nie dałem szansy panu ministrowi za-

brać głosu w sprawie rozpatrywanej ustawy.
Czy pan minister chce się wypowiedzieć na 

ten temat?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Ireneusz Zyska: Szanowny Panie 
Marszałku…)

Woli pan z miejsca czy tutaj, na mównicy? Bo 
tam są czasem…

(Głos z sali: Poprosimy, jeśli można…)
Zapraszamy Panie Ministrze na mównicę.
Witam pana Ireneusza Zyskę, pełnomocni-

ka rządu do spraw odnawialnych źródeł ener-
gii, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić stanowisko mi-

nistra klimatu i środowiska do projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.

Ustawa jako projekt poselski została przy-
jęta przez Sejm na czterdziestym posiedzeniu 
w dniu 29 października 2021 r. Obecnie pracuje-
my w Senacie nad drukiem nr 552, który dotyczy 
tego projektu ustawy.

W pierwszej kolejności chciałbym wskazać, że 
ta ustawa doskonale wpisuje się w prowadzoną 
obecnie dyskusję dotyczącą cen gazu ziemnego 
i walki z podwyżkami cen tego surowca. Bardzo 
wysokie ceny gazu ziemnego na giełdach euro-
pejskich spowodowane są kilkoma czynnikami, 
w tym przede wszystkim kolejną bezpardono-
wą próbą szantażu krajów europejskich przez 
Gazprom w celu uzyskania ustępstw w proce-
sie certyfikacji gazociągu Nord Stream II. Rząd 
pana premiera Mateusza Morawieckiego wielo-
krotnie ostrzegał partnerów europejskich przed 
polityką dominacji Federacji Rosyjskiej, używania 
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surowców jako narzędzi do realizacji tej polity-
ki, wyrażającej się także w decyzjach Gazpromu. 
Jest to wykorzystywanie dominującej pozycji 
rynkowej w zakresie dostaw jako instrumentu 
wywierania nacisków na państwa europejskie, 
zarówno Europy Środkowo-Wschodniej, jak też – 
jak w tej chwili się okazuje – Europy Zachodniej. 
Niestety, obecna sytuacja potwierdza nasze oba-
wy. Gazprom sztucznie zaniża ilość gazu do-
starczanego do państw europejskich, wpływając 
na podwyższenie cen tego surowca na giełdach 
w Europie. Z racji rosnącego poziomu połączenia 
z innymi państwami członkowskimi – do tego ob-
liguje nas prawo europejskie – również na pol-
skiej Towarowej Giełdzie Energii obserwowane 
są znaczące, chociaż niższe niż w krajach Europy 
Zachodniej, wzrosty cen tego surowca.

W celu ochrony polskich odbiorców przed 
skutkami manipulacji Gazpromu konieczne jest 
przyjęcie dodatkowych instrumentów osłono-
wych. Proponowane w projekcie zmiany usta-
wy – Prawo energetyczne rozwiązanie polega 
na umożliwieniu przedsiębiorstwom energe-
tycznym zajmującym się dystrybucją, dostawą 
błękitnego paliwa rozłożenia na raty podwyżek 
cen gazu ziemnego dla odbiorców w gospodar-
stwach domowych. Wprowadzenie postulowa-
nych zmian pozwoli w konsekwencji ochronić 
odbiorców przed dużą, skokową podwyżką cen 
gazu ziemnego w 2022 r. Rozłożenie podwyżek 
na kilka lat pozwoli na znaczące ograniczenie 
rachunków gospodarstw domowych, chroniąc 
mniej zamożne gospodarstwa przed zjawiskiem 
ubóstwa energetycznego. Można powiedzieć, 
że rozwiązanie to stwarza przedsiębiorstwom 
energetycznym warunki do wykazania się odpo-
wiedzialnością społeczną. Pamiętamy, że przed-
siębiorstwa te poniosły lub poniosą w najbliższym 
czasie zwiększone koszty nabycia gazu ziemnego, 
który trafia do odbiorców, i o tych kosztach nie 
można zapomnieć. Chcemy stworzyć takie wa-
runki, aby ochronić odbiorców końcowych przed 
skokową podwyżką cen gazu, ale też zrekompen-
sować koszty, które muszą ponieść przedsiębior-
stwa energetyczne pracujące w  tym sektorze 
gospodarki.

Co warte podkreślenia, wprowadzone roz-
wiązania mają charakter tymczasowy, fakulta-
tywny i nie powodują bezpośrednich kosztów dla 
budżetu państwa ani też jednostek samorządu te-
rytorialnego. Jednocześnie proponowany mecha-
nizm nie doprowadzi do negatywnych skutków po 

stronie przedsiębiorstw energetycznych. Za przy-
jęciem proponowanych rozwiązań przemawiają 
również dostępne analizy, które wskazują, że ceny 
gazu ziemnego powinny znacząco spaść w koń-
cówce I kwartału 2022 r. W związku z tym roz-
wiązanie to należy uznać za optymalne z punktu 
widzenia ochrony odbiorców przed wzrostem cen 
oraz zachowania prawidłowego funkcjonowania 
rynku gazu w Polsce. Tutaj chciałbym, odwołując 
się do analiz, wskazać analizy przeprowadzone 
przez europejską Agencję do spraw Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki. To renomowana, 
uznana agencja europejska, która właśnie w ten 
sposób diagnozuje rynek, wskazując, że w ciągu 
najbliższych 3 miesięcy ceny gazu na terenie Unii 
Europejskiej powinny ulec znacznemu obniżeniu.

Co równie ważne, proponowana ustawa wpi-
suje się w pakiet antyinflacyjny, który w dniu 
dzisiejszym pan premier Mateusz Morawiecki 
ogłosił, sygnalizując obniżkę podatków, ale tak-
że akcyzy, podatku VAT od podstawowych paliw, 
w tym paliwa gazowego.

Ważne jest, aby proponowane w procedowanej 
ustawie nowe regulacje weszły w życie jak naj-
szybciej, tak aby nowa taryfa dla odbiorców w go-
spodarstwach domowych mogła wejść w życie od 
dnia 1 stycznia 2022 r. Aby tak mogło się stać, ta-
ryfa powinna zostać opublikowana najpóźniej do 
dnia 17 grudnia br. 

W związku z wagą, znaczeniem tego roz-
wiązania Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 
podobnie jak na etapie procedowania ustawy 
w Sejmie, oczywiście udziela mu poparcia, re-
komendacji. I  chciałbym się zwrócić też do 
Wysokiej Izby, do państwa senatorów o poparcie 
tego projektu, który pomoże ochronić polskich 
odbiorców końcowych przed rażącą, skokową 
podwyżką cen tego surowca w najbliższym cza-
sie. Dziękuję bardzo.

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 omawianym 
punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Piecha. Bardzo proszę.
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Senator 
woJciech Piecha 

Ja mam pytanie do pana ministra dotyczące 
tej obniżki VAT na gaz ziemny, z 23% do 8%. Czy 
to obejmuje cały wolumen tego gazu, dla przemy-
słu też, czy tylko dla odbiorców indywidualnych? 
My wprowadzamy tutaj tą ustawą zminimalizo-
wanie podwyżek cen paliwa gazowego, czyli dla 
gospodarstw domowych to jest przeznaczone. Czy 
wspomniana obniżka VAT będzie korelowała… bę-
dzie też wpisywała się w tę obniżkę zapropono-
waną w tej ustawie?

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Szanowny Panie Senatorze, w stosunku do go-
spodarstw domowych będzie to obniżka VAT na 
gaz ziemny z 23% do 8%, a dla pozostałych od-
biorców, w tym odbiorców przemysłowych, insty-
tucjonalnych, będzie to obniżka do minimalnego 
dopuszczalnego poziomu w Unii Europejskiej. 
Tutaj jest to związane z wartością pomocy pu-
blicznej dla przedsiębiorców. Ale wszyscy odbior-
cy na rynku uzyskają stosowną obniżkę cen gazu.

Senator 
woJciech Piecha 

Może dopytam, o ile będzie ta obniżka dla tych 
odbiorców przemysłowych, jakiej wysokości bę-
dzie ta obniżka, w procentach? Bo tu mówimy, że 
z 23% do 8%, a dla przemysłu z 23% do ilu?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Też do 8%. Z tym że tutaj muszę powiedzieć, że 
w dzisiejszym komunikacie nie było zróżnicowa-
nych wartości. Pan premier w dniu dzisiejszym 

ogłosił tę informację, ale po szczegóły odsyłam 
też do komunikatu Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Ale skoro nie było zróżnicowania dla 
poszczególnych odbiorców, jestem przekonany, 
że dla wszystkich odbiorców, i indywidualnych, 
i przemysłowych, to będzie obniżka do poziomu 
8%, czyli minimalnego, jaki może być w stosunku 
do przepisów i wartości przyjętych powszechnie 
w Unii Europejskiej.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mógłby pan minister ewentualnie dokładniej 

wytłumaczyć, co znaczą pojęcia „odbiorca indy-
widualny” i „odbiorca instytucjonalny”? Bo ja 
przynajmniej na razie nie znalazłem tutaj rozróż-
nienia w tej ustawie, w tej zmianie, może to jest 
gdzieś w ustawie matce. To jest pierwsza kwestia.

I druga. Czy to należy rozumieć także w ten 
sposób, że ponieważ można to zastosować jakby 
wstecz, tzn. do taryf, które już są zatwierdzone, 
tych wyższych… Czy jest możliwa po prostu ob-
niżka taryfy niedawno zatwierdzonej, odpowied-
nio wysokiej? I jakie mogą być to obniżki?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Szanowny Panie Senatorze, odbiorca indy-
widualny to oczywiście gospodarstwo domowe 
– może tak jednym sformułowaniem to określę 
– no, a odbiorca instytucjonalny to oczywiście 
pozostali odbiorcy: przemysł, szpitale, szkoły, 
jednostki samorządu terytorialnego. W takim 
znaczeniu… Niemniej jednak tutaj są różne tary-
fy. Te ceny w taryfie to obiektywna ocena pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie 
uzasadnionych kosztów. Tak więc jeszcze oczy-
wiście muszą być złożone wnioski taryfowe przez 
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przedsiębiorstwa zajmujące się dostawą błękitne-
go paliwa do odbiorców. Ale właśnie te przepisy, 
również w tej ustawie zawarte, pozwolą na ustale-
nie właściwego poziomu taryf. Najpierw złożenie 
wniosków taryfowych, a następnie ukształto-
wanie tych taryf przez prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki.

Senator 
Jerzy czerwiński 

A jeśli chodzi o ewentualne obniżki, to jakie 
mogą być? Bo, jak rozumiem, są możliwe, zgod-
nie z tą ustawą.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Trudno mi się tutaj odnieść. To jest też kwe-
stia kalkulacji tej taryfy we wniosku taryfowym. 
Na pewno istotnym, ważnym elementem będzie 
cena zakupionego gazu przez przedsiębiorstwo 
energetyczne, bo to jest współczynnik najbar-
dziej decydujący o poziomie ceny wnioskowanej 
we wniosku taryfowym. Tak że zakładam, że po-
tencjalnie jest to możliwe. Ale proszę też nie ocze-
kiwać ode mnie teraz wiążącej odpowiedzi, bo to 
będzie możliwe do oceny po ustabilizowaniu się 
cen w I kwartale 2022 r.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań, zatem bardzo panu 

dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Ireneusz Zyska: Bardzo dziękuję, 
Panie Marszałku. Dziękuję państwu senatorom.)

Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Lamczyka.

Senator 
sTanisław Lamczyk 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!

Oczywiście, jak dzisiaj pan premier powie-
dział, jeżeli to będzie zmniejszenie VAT, to bę-
dzie właśnie sposób podejścia systemowy. Ale 
widzę, że pan minister też ma pewne wątpliwo-
ści. I kilka razy widziałem wahanie, tak że sam 
chyba nie wie.

A jeśli będzie tak, jak jest w ustawie, to, nieste-
ty, będzie to budowanie monopolu z PGNiG. I tutaj 
mamy pewne doświadczenia, związane z Energą. 
W 2019 r. pan minister od energii również mówił 
o tym, że będą ulgi. No ale raport NIK nie zostawia 
suchej nitki. Było to naprawdę źle zrobione i było 
to doraźne. To znaczy – co jeszcze raz powtarzam 
– jeśli to będzie systemowe, to będzie w pewnym 
stopniu uczciwe, ale jeżeli tak, to dojdzie do mono-
polu. I to będzie taki monopol, jak mamy w sekto-
rze paliw – jak mamy w Orlenie, w Lotosie. I firmy, 
które handlują… Drobne stacje paliw mają marżę 
minimalną w wysokości 3%, a te z monopolu mają 
właśnie 35%. I to jest naprawdę żenujące. Powstał 
monopol i my wszyscy na tym cierpimy.

Ale jeśli, jak mówię, dojdzie do tego, że w sek-
torze gazu też stworzymy taki monopol, w któ-
rym będzie nasze PGNiG… Ja wiem, że PGNiG 
ma przewagę, ma swoje sieci i ma zbiorniki tego 
gazu. I wiemy też, co dzieje się na rynku. Inni 
dystrybutorzy gazu – np. Finowie czy inne fir-
my – zrywają umowy. No, bo się boją tych pod-
wyżek, boją się właśnie tych skutków, jakie będą. 
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

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

pana.
Dla porządku informuję, że senatoro-

wie Hibner, Szwed, Świlski, Pęcherz, Godyla, 
Komarnicki, Jazłowiecka złożyli swoje przemó-
wienia 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 
dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o elektromobilności i paliwach alterna-
tywnych oraz niektórych innych ustaw.

* Przemówienia złożone do protokołu– w załączeniu.
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Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 556, 
a sprawozdania komisji – w drukach nr 556 A 
i 556 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Gospodarki Narodowej i  Inno-
wacyjności, senatora Stanisława Lamczyka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator SpraWozDaWca 
sTanisław Lamczyk 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowny 

Państwo!
Jest to, jak pan marszałek mówił, ustawa 

o zmianie ustawy o elektromobilności i pali-
wach alternatywnych. Celem projektowanych 
zmian jest ułatwienie i przyspieszenie rozwo-
ju elektromobilności. To jest zgodne z dyrek-
tywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 czerwca 2019 r.

Ustawa wprowadza przepisy modyfikują-
ce zasady tworzenia stref czystego transportu, 
określa procedurę mającą na celu instalowa-
nie w budynkach wielorodzinnych punktów 
ładowania, rozszerza uprawnienia inspek-
torów Urzędu Dozoru Technicznego oraz 
Transportowego Dozoru Technicznego, dopre-
cyzowuje przepisy dotyczące stacji ładowania, 
wprowadza obowiązek uzyskiwania indywidu-
alnych kodów identyfikacyjnych, wprowadza 
również przepisy dotyczące amortyzacji pojaz-
dów niskoemisyjnych, wprowadza pojęcie re-
gulacji mającej na celu rozwój infrastruktury 
tankowania wodoru, wprowadza możliwość 
udzielania wsparcia finansowego w przypad-
ku, gdy przedsiębiorca nie kupuje pojazdu, a ko-
rzysta z leasingu.

Przebieg prac legislacyjnych. Jak wiemy, było 
36 poprawek, później następne 8 poprawek poja-
wiło się na posiedzeniu komisji klimatu. Te po-
prawki zostały jednogłośnie zatwierdzone przez 
rząd, ale też zostały jednoznacznie zaakceptowa-
ne przez senatorów. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Nadzwyczajnej 

do spraw Klimatu, senator Danutę Jazłowiecką, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator SpraWozDaWca 
danUTa Jazłowieck a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do 

spraw Klimatu wprowadzone zostały przez se-
natora Stanisława Gawłowskiego i senatora Jacka 
Burego 4 poprawki dotyczące zmiany w stałym 
katalogu wyłączeń w celu określenia daty gra-
nicznej wyłączenia dla pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym, doprecyzowania zapisu o moż-
liwości poszerzenia katalogu wyłączeń stałych 
przez radę gminy i radę miasta i rozwiązania 
problemu braku terminu realizacji planów budo-
wy ogólnodostępnych stacji ładowania, które nie 
zostały zrealizowane do tej pory. Przez senatora 
Ryszarda Świlskiego zostały naniesione popraw-
ki zapewniające równe traktowanie samorządów 
i Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad 
w zakresie zarządzania drogami. Chodzi o to, by 
miały one tożsame uprawnienia. Poprawki zo-
stały przyjęte zarówno przez stronę rządową, jak 
i przez całą komisję.

Komisja rekomenduje przyjęcie tych poprawek 
przez Senat. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
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? Nie widzę zgłoszeń.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez 
rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster klimatu i środowiska.

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

Ponownie pan minister.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Ireneusz Zyska: Tak, bardzo pro-
szę, Panie Marszałku.)

Proszę?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Ireneusz Zyska: Bardzo proszę, 
Panie Marszałku.)

Bardzo proszę. Zapraszam.
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Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność zaprezentować na dzi-

siejszym posiedzeniu projekt ustawy o zmianie 
ustawy o elektromobilności i paliwach alterna-
tywnych oraz niektórych innych ustaw, druk se-
nacki nr 556.

Sejm uchwalił tę ustawę na czterdziestym po-
siedzeniu Sejmu w dniu 29 października 2021 r. 
Za przyjęciem ustawy głosowało 426 posłów, 4 
posłów się wstrzymało, a 10 było przeciwnych. 
Konsensus i zbiorowe dominujące poparcie wska-
zują na to, że jest to projekt akceptowany przez 
wszystkie siły polityczne w Sejmie.

Szanowni Państwo, rynek transportowy na 
świecie ulega dynamicznym zmianom. Stoimy 
w obliczu rewolucji, która zmieni nasze myślenie 
o środkach transportu i paliwach wykorzystywa-
nych w tym sektorze. W coraz większym stopniu 
będziemy używać niskoemisyjnych paliw alter-
natywnych, w tym energii elektrycznej i wodoru. 
W efekcie będziemy oddychać lepszym, czystym 
powietrzem, ograniczymy liczbę zachorowań na 
choroby układu oddechowego oraz przyczynimy 
się do zatrzymania zmian klimatu. Osiągniemy 
to poprzez ograniczenie emisji szkodliwych sub-
stancji emitowanych z pojazdów samochodowych, 
takich jak tlenki azotu NOX, cząstki stałe, tzw. 
pyły zawieszone PM10, PM2,5, oraz emisji dwu-
tlenku węgla.

Polska ma szansę stać się europejskim hu-
bem produkcji akumulatorów do samochodów 
elektrycznych. Kilka dużych koncernów, w tym 
koncerny koreańskie, zdecydowało się ulokować 
swoje fabryki w naszym kraju, m.in. LG Chem, 
SK Innovation, Hi-tech Battery Materials Poland, 
Foosung, Enchem, Nara Battery Engineering. Są 
to przedsięwzięcia o wartości ponad 7 miliar-
dów zł. Firma LG Chem rozbudowuje w tej chwi-
li fabrykę akumulatorów w Kobierzycach pod 
Wrocławiem, która ma być jednym z najwięk-
szych takich zakładów na świecie. Docelowa 
moc produkcyjna to 100 GWh rocznie. Pozwoli to 
na pokrycie zapotrzebowania na baterie w Unii 
Europejskiej, które w tym roku wyniesie 90 GWh. 
Zapotrzebowanie na baterie w Europie będzie 
w najbliższych latach gwałtowanie rosnąć, ana-
litycy rynku szacują, że w 2025 r. wyniesie ono 

300 GWh, w 2030 r. – 700 GWh, a w 2035 r. – po-
nad 1 tysiąc 300 GWh. Pierwszą z planowanych 
3 linii produkcyjnych akumulatorów urucho-
mił w Jaworznie… przepraszam, w Jaworze na 
Dolnym Śląsku koncern Daimler. Zakład od po-
nad roku produkuje już silniki do samochodów 
Mercedes. Akumulatory mają stać się kolejnym 
produktem tej marki z roczną produkcją ok. 100 
tysięcy akumulatorów do hybryd typu plug-in 
oraz samochodów w pełni elektrycznych. Dzięki 
tym inwestycjom w 2020 r. Polska była najwięk-
szym eksporterem akumulatorów litowo-jono-
wych pośród państw Unii Europejskiej i siódmym 
na świecie. Wartość eksportu wyniosła blisko 4 
miliardy euro, co stanowiło 1,7% ogólnej warto-
ści polskiego eksportu. W porównaniu z warto-
ścią z roku 2019 eksport ten zwiększył się o ponad 
2 miliardy euro, co było największym rocznym 
wzrostem sprzedaży zagranicznej pojedynczej 
pozycji w statystyce polskiego handlu zagranicz-
nego. Mając na uwadze, że liczba samochodów 
elektrycznych w Unii Europejskiej będzie istot-
nie się zwiększać, trend ten zostanie utrzymany.

Ponadto warto podkreślić, że pozycja Polski 
w eksporcie autobusów elektrycznych w Unii 
Europejskiej wyraźnie się umocniła, z  10% 
w 2017 r. do aż 46% w 2020 r. Tym samym nasz 
kraj stał się największym eksporterem autobu-
sów elektrycznych w Unii Europejskiej, wyprze-
dzając Belgię, która odpowiada za 36% unijnego 
eksportu. Mniejsze znaczenie miały Czechy – 7%, 
Niemcy – zaledwie 4%, oraz Holandia – niespełna 
2%. Największym producentem jest firma Solaris, 
która dotychczas pozyskała zamówienia na ponad 
1 tysiąc pojazdów elektrycznych – tyle ogółem wy-
produkowała i sprzedała autobusów według stanu 
na połowę listopada ubiegłego roku. Zgodnie z da-
nymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 r. 
polscy producenci dostarczyli do zagranicznych 
odbiorców autobusy elektryczne o wartości ok. 
220 milionów euro, co oznacza wzrost o ponad 
50%, licząc rok do roku. W porównaniu z danymi 
z 2019 r. wartość eksportu do tych państw zwięk-
szyła się ponad 4-krotnie. Odbiorcami autobusów 
były także Norwegia, Rumunia, Luksemburg, 
Francja i Szwecja.

Przywołałem, Panie Marszałku, Wysoka 
Izbo, te dane o przemyśle bateryjnym, ale tak-
że produkcji autobusów elektrycznych, jako 
wskazujące na potencjał i znaczenie polskiej go-
spodarki w tym innowacyjnym sektorze związa-
nym z elektromobilnością, szczególnie w obszarze 
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transportu zbiorowego, i obniżenie dzięki wyko-
rzystaniu środków tego transportu niskiej emisji 
w transporcie. To niesłychanie ważne dla jakości 
życia obywateli nie tylko w Polsce, ale w całej Unii 
Europejskiej.

W Polsce od roku 2018 obowiązuje ustawa 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 
która reguluje zasady funkcjonowania rynku oraz 
wyznacza cele do osiągnięcia w zakresie udziału 
pojazdów nisko- i zeroemisyjnych we flotach ad-
ministracji centralnej, samorządowej oraz przy 
realizacji zadań publicznych. 

W związku z ciągłym rozwojem elektromobil-
ności w Polsce i na świecie konieczne są modyfi-
kacja i uzupełnienie obowiązujących przepisów. 
Celem zmian jest stworzenie jak najlepszych re-
gulacji do rozwoju elektromobilności zarówno 
dla obywateli, jak i dla przedsiębiorców, którzy 
przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. 
W związku z tym ustawa, nad którą mamy za-
szczyt się pochylać, pracować tutaj, w Wysokiej 
Izbie obejmuje następujące najważniejsze 
regulacje.

Po pierwsze, zmianę zasad dotyczących usta-
nawiania stref czystego transportu, wprowa-
dzenie możliwości ich utworzenia na terenie 
wszystkich gmin na terenie kraju oraz określe-
nia indywidualnych uprawnień do wjazdu. Strefy 
będą tworzone na mocy uchwały rady gminy, któ-
ra będzie określała zasady ich funkcjonowania.

Po drugie, nowe rozwiązania dotyczące limitu 
amortyzacji pojazdów spalinowych oraz nisko-
emisyjnych, wprowadzenie stałej stawki amor-
tyzacji dla pojazdów napędzanych wodorem 
na poziomie 225 tysięcy zł. Limit dla pojazdów 
elektrycznych już obecnie wynosi 225 tysięcy zł. 
Nastąpi obniżenie limitu amortyzacji dla pojaz-
dów emitujących więcej niż 50 g CO2 na 1 km od 
1 stycznia 2026 r. z obecnych 150 tysięcy zł do 
100 tysięcy zł. Tutaj chciałbym zauważyć, że da-
jemy bardzo długie vacatio legis, do 1 stycznia 
2026 r., aby przedsiębiorcy mogli dostosować 
swoje strategie, swoje decyzje inwestycyjne w za-
kresie prowadzenia biznesu i kształtowania flo-
ty z większym udziałem pojazdów nisko- czy też 
zeroemisyjnych, przygotowując się do poziomu 
zmniejszonej amortyzacji w perspektywie naj-
bliższych 5 lat.

Wprowadzenie dla kierowców legitymujących 
się prawem jazdy kat. B możliwości prowadzenia 
lekkich zeroemisyjnych pojazdów dostawczych, 
odpowiedników lekkich pojazdów spalinowych, 

których dopuszczalna masa całkowita z powodu 
wykorzystania napędu alternatywnego przekra-
cza 3,5 tysiąca kg, ale nie jest większa niż 4 tysiące 
250 kg. To trzecia z proponowanych zmian.

Wreszcie, po czwarte, wprowadzenie definicji 
i przepisów umożliwiających rozwój gospodar-
ki wodorowej, definicji stacji tankowania wodo-
ru oraz zaprojektowanie przepisów regulujących 
funkcjonowanie infrastruktury do tankowania 
wodoru.

Kolejna, piąta propozycja to ułatwienie reali-
zacji instalacji w budynkach wielorodzinnych 
punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Kolejny punkt to implementacja do polskie-
go prawa dyrektywy nr 1161 z 2019 r. w sprawie 
promowania ekologicznie czystych i energoosz-
czędnych pojazdów transportu. Przepisy mają na 
celu zwiększenie udziału pojazdów nisko- i zero-
emisyjnych w prowadzonych postępowaniach 
przetargowych.

Kolejna zmiana to implementacja do polskie-
go prawa dyrektywy nr 944 z 2019 r. w sprawie 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego ener-
gii elektrycznej. Przepisy zakazują posiadania 
przez operatorów systemu dystrybucji energii 
elektrycznej elektroenergetycznych stacji łado-
wania pojazdów ze względu na ich uprzywilejo-
waną pozycję rynkową. Skutkuje to, Wysoka Izbo, 
zniesieniem mechanizmu interwencyjnego prze-
widzianego w ustawie, zgodnie z którym opera-
torzy systemu dystrybucji energii elektrycznej 
mieli budować stacje ładowania pojazdów w wy-
branych miastach w Polsce.

Kolejną sprawą jest implementacja do pol-
skiego prawa dyrektywy nr 844 z 2018 r w spra-
wie charakterystyki energetycznej budynków. 
Przepisy określają obowiązek instalacji punktów 
ładowania oraz kanałów na przewody oraz kable 
elektryczne w projektowanych i remontowanych 
budynkach.

Projekt nowelizacji ustawy został poddany 
szerokim konsultacjom społecznym. Zgłoszonych 
zostało wiele uwag zarówno ze strony obywate-
li, jak i ze strony urzędów państwowych oraz in-
teresariuszy rynku skupionych w organizacjach 
branżowych. Mogę z czystym sumieniem powie-
dzieć, że przedstawiona ustawa w sposób wywa-
żony ujmuje wszystkie przedstawione postulaty, 
starając się pogodzić często sprzeczne interesy. 
Nowelizacja jest kolejnym punktem w realizacji 
konsekwentnej polityki wsparcia rozwoju elek-
tromobilności w Polsce.
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Chciałbym też, Panie Marszałku, odnieść się 
pokrótce do poprawek i sugestii, do trudnych 
pytań, które padały na etapie postępowania 
w Sejmie, a szczególnie na posiedzeniach komi-
sji senackich. Były też zgłaszane tutaj, w toku 
pracy, w trakcie posiedzenia Wysokiej Izby. Na 
etapie prac w Senacie ustawa został rozpatrzo-
na przez Komisję Infrastruktury oraz Komisję 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz 
Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu. W ra-
mach prac komisji zgłoszone zostały poprawki 
o charakterze zarówno prawno-legislacyjnym, 
jak i merytorycznym. Wszystkie poprawki za-
proponowane przez Biuro Legislacyjne Senatu, 
które dotyczyły kwestii legislacyjnych, zostały 
przez rząd zaakceptowane.

Odnosząc się do uwag i zgłoszonych poprawek 
merytorycznych, chciałbym je w dużym skrócie 
omówić. Jeśli chodzi o kwestię stref czystego trans-
portu, to należy bardzo wyraźnie podkreślić, że 
proponowane przepisy w zakresie stref czystego 
transportu są efektem kompromisu wypracowa-
nego pomiędzy stroną samorządową, organizacja-
mi ekologicznymi oraz stroną rządową. Naszym 
celem jest stworzenie rozwiązań, które umożliwią 
wszystkim samorządom kształtowanie zasad ich 
funkcjonowania. Dlatego odgórne określenie wy-
łączeń, np. jedynie w odniesieniu do normy emisji 
spalin Euro, naruszałoby zawarty podczas konsul-
tacji społecznych kompromis. Samorządy najlepiej 
znają potrzeby lokalne, potrzeby swoich mieszkań-
ców, a narzucanie im rozwiązań na poziomie usta-
wy skutkowałoby tym, że instrument ten nie byłby 
wystarczająco skuteczny.

Chcę przy okazji powiedzieć, że w  trak-
cie prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego to właśnie głos samorządów był 
dla nas kluczowy w zakresie kształtowania roz-
wiązań, które znalazły się w projekcie procedo-
wanej ustawy.

Jeśli chodzi o  kwestię pojazdów napędza-
nych gazem ziemnym i możliwość ich wjazdu 
do stref czystego transportu, to należy podkre-
ślić, że obecnie na rynku nie są dostępne niektó-
re rodzaje elektrycznych ciężarowych pojazdów 
specjalistycznych. Pojazdy zasilane gazem ziem-
nym często stanowią dla nich jedyną alternatywę. 
Rozważenie zakazu wjazdu pojazdów napędza-
nych gazem ziemnym będzie możliwe w momen-
cie, kiedy dostępne będą pojazdy elektryczne, 
które będą mogły zastąpić pojazdy zasilane ga-
zem. Chodzi szczególnie o pojazdy specjalistyczne, 

związane z obsługą mieszkańców. Chodzi o usługi 
komunalne, które gminy w ramach swoich kom-
petencji świadczą na co dzień mieszkańcom. 

W trakcie prac komisji poruszana była rów-
nież kwestia dotycząca zarządców dróg samorzą-
dowych, dla których postulowano wprowadzenie 
wyłączenia z obowiązków w zakresie udziału 
pojazdów nisko- i zeroemisyjnych określonych 
w ustawie o elektromobilności i paliwach alter-
natywnych. Pragnę zauważyć, że przedmioto-
wa ustawa już teraz wprowadza wyłączenie dla 
wszystkich zarządców dróg przy realizacji za-
dań publicznych dotyczących letniego i zimowego 
utrzymania dróg, polegającego na mechanicznym 
oczyszczaniu jezdni ulic, w szczególności na za-
miataniu, zmywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu 
śliskości zimowej, w tym gołoledzi, oraz usuwa-
niu śniegu. Oznacza to, że główne działania za-
rządców dróg są objęte proponowanym w ustawie 
wyłączeniem. Dodatkowo nowelizacja precyzu-
je, że wymogi określone w ustawie dotyczą wy-
łącznie pojazdów samochodowych. Oznacza to, 
że wyłączone są z tego maszyny specjalistyczne 
i budowlane służące do budowy dróg bądź też do 
ich utrzymania.

Odnosząc się do kwestii zakończenia mechani-
zmu interwencyjnego budowy punktów ładowa-
nia realizowanego przez OSD, czyli operatorów 
sieci dystrybucji energii elektrycznej, i przygoto-
wanych przez samorządy planów budowy takich 
punktów, pragnę poinformować Wysoką Izbę, 
że żaden przepis ustawy nie uchyla tych planów. 
W związku z tym nie ma potrzeby uzupełnienia 
ustawy o regulację w zakresie konkursów na bu-
dowę stacji ładowania na podstawie przygotowa-
nych planów. Po uchyleniu przepisów w zakresie 
mechanizmu interwencyjnego plany te mogą – 
i w mojej opinii powinny – zostać wykorzysta-
ne do budowy stacji przez podmioty prywatne. 
Pozwoli to na wykorzystanie wykonanej do tej 
pory pracy.

Wielokrotnie w trakcie pracy nad ustawą pod-
noszona była kwestia ponownego przesunięcia 
terminu, w jakim samorządy zobowiązane będą 
do zapewnienia minimalnego poziomu pojazdów 
nisko- i zeroemisyjnych. Termin ten był już prze-
suwany. Mając na uwadze konieczność podjęcia 
działań na rzecz poprawy jakości powietrza, uwa-
żam, iż nie jest uzasadnione kolejne przesunię-
cie. Ponadto działanie to mogłoby być negatywnie 
odebrane przez jednostki samorządu terytorial-
nego, które podjęły działania w celu realizacji 
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nałożonych obowiązków. Należy też zaznaczyć, że 
minister klimatu i środowiska zapewnił wspar-
cie w zakresie realizacji tych obowiązków przez 
jednostki samorządu terytorialnego. W styczniu 
2021 r. przeprowadzony został pierwszy nabór 
wniosków o dofinansowanie w ramach programu 
priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej „Zielony trans-
port publiczny”, którego budżet wynosił 1 miliard 
100 milionów zł w komponencie dotacyjnym oraz 
200 milionów zł w komponencie pożyczkowym 
w  ramach nisko oprocentowanych pożyczek. 
Nabór cieszył się ogromnym zainteresowaniem 
i został zamknięty po 14 dniach od uruchomienia 
w związku z wyczerpaniem środków.

W związku z wieloma wnioskami i postu-
latami jednostek samorządu terytorialnego, 
w związku z ogromnym zainteresowaniem tym 
programem dopłat do zakupu elektrycznych po-
jazdów transportu zbiorowego, głównie autobu-
sów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we współpracy z ministrem 
klimatu i środowiska przygotował i ogłosił dru-
gą fazę programu „Zielony transport publicz-
ny”. Budżet programu w tej fazie to 1 miliard zł 
z przeznaczeniem na dotacje oraz 200 milionów zł 
z przeznaczeniem na pożyczki. Nabór wniosków 
jest prowadzony w trybie konkursowym i trwa 
od 1 września do 20 grudnia 2021 r.

Podobnie jak w Sejmie, tak i tutaj, w Wysokiej 
Izbie, chciałbym przypomnieć szanownym sa-
morządowcom, operatorom transportu zbioro-
wego w gminach, o tej wyjątkowej możliwości. 
Zachęcam wszystkich samorządowców, także za 
przyczyną szanownych państwa senatorów, do 
zainteresowania się tym programem i złożenia 
wniosku, do aplikowania o te środki. Termin mija 
20 grudnia br. 

Ponadto minister klimatu i  środowiska 
wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej przygoto-
wał założenia programu – ten program został 
wdrożony – o nazwie „Mój elektryk”. Program 
jest skierowany do osób fizycznych, ale także 
do przedsiębiorców, jednostek samorządu tery-
torialnego, stowarzyszeń rolników i związków 
wyznaniowych. Ma na celu wsparcie pozyskiwa-
nia pojazdów elektrycznych. Należy zaznaczyć, że 
głównym sposobem nabycia pojazdu przez przed-
siębiorców jest leasing, dlatego też program „Mój 
elektryk”, oprócz wsparcia zakupu, obejmie rów-
nież dofinansowanie rat leasingowych. Budżet 

programu to 700 milionów zł. Dla osób indywi-
dualnych przy zakupie przewidziana jest dopłata 
na poziomie 18 tysięcy 750 zł, zaś w przypadku ro-
dzin, które mogą się wylegitymować Kartą Dużej 
Rodziny, jest to dopłata na poziomie 27 tysięcy zł. 
Program cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Tak jak wcześniej powiedziałem, liczymy szcze-
gólnie na udział przedsiębiorców, którzy będą mo-
gli uzyskać dopłatę także do raty leasingu.

Odrębnym działaniem, które zostanie nie-
bawem uruchomione – mam nadzieję, że w per-
spektywie najbliższego miesiąca – jest program 
wsparcia rozwoju infrastruktury paliw alterna-
tywnych, nakierowany głównie na infrastrukturę 
ładowania pojazdów elektrycznych. Budżet tego 
programu to 870 milionów zł. Komisja Europejska 
wydała w ostatnich dniach decyzję o zgodności 
pomocy publicznej z zasadami wspólnego rynku. 
Kilka miesięcy pracowaliśmy wspólnie z Komisją 
Europejską nad notyfikacją tych przepisów o po-
mocy publicznej, a w najbliższych dniach zostanie 
opublikowane rozporządzenie określające warun-
ki udzielenia wsparcia w tym zakresie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Środki, jakie 
w najbliższym czasie zostaną przeznaczone na 
rozwój elektromobilności w tych 4 programach 
– właściwie w 3, ale „Zielony transport publicz-
ny” został podzielony na 2 tury – to łącznie ponad 
4 miliardy zł. To ogromny zastrzyk finansowy. 
Rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego 
zadbał o impuls wzrostu w obszarze tego seg-
mentu motoryzacji, segmentu transportu, jakim 
jest elektromobilność, a zwłaszcza transport ni-
sko- i zeroemisyjny. Celem przedmiotowej usta-
wy jest przyśpieszenie rozwoju elektromobilności 
oraz całego sektora transportu zero- i niskoemi-
syjnego. Zaproponowane przepisy są pozytyw-
nie oceniane przez przedsiębiorców działających 
w tym sektorze oraz przez jednostki samorządu 
terytorialnego.

Szanowni Państwo, wnoszę do Wysokiej Izby 
o pozytywne zaopiniowanie ustawy i przyjęcie 
jej w kształcie przedłożonym przez rząd – i przy-
jętym przez Sejm – na obecnym posiedzeniu 
Senatu. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Czerwiński.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini- 
strze!

Chciałbym dopytać o gałąź, która jest w usta-
wie, związaną z wodorem, z przyszłością, ale jak 
widać, nieodległą przyszłością.

Pierwsza kwestia. W przypadku ładowania 
pojazdów elektrycznych każdy, praktycznie rzecz 
biorąc, może nawet sam zamontować stację łado-
wania. A jak to będzie w przypadku wodoru? Czy 
to państwo będzie miało monopol, czy też będą 
jakieś wyspecjalizowane w tym firmy? I jak ten 
wodór będzie przesyłany? Czy będą wodorocią-
gi? Co państwo planujecie w tym wypadku? Czy 
państwo będzie to inicjować?

I  druga kwestia, już typowo techniczna. 
Mianowicie w definicji pojazdu napędzanego wo-
dorem, która jest w tej ustawie proponowana, a ta 
definicja potem oddziałuje na inne, np. na defi-
nicję punktu tankowania wodoru, stacji wodo-
ru itd., jest jakby dookreślone, że chodzi o wodór 
uzyskiwany… energię elektryczną wytworzoną 
z wodoru w zainstalowanych w pojazdach ogni-
wach paliwowych. To by oznaczało, że bierzemy 
pod uwagę tylko 1 metodę użytkowania wodoru, 
a nie wodorowe silniki spalinowe. Czy to jest celo-
we, czy jest to pominięcie? Jeśli celowe, to dlacze-
go? Jakie to ma znaczenie? Dlaczego nie stosujemy 
wodoru także w silnikach spalinowych?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny 
Panie Senatorze!

Monopol państwa – absolutnie nie, wol-
ny rynek. Oczywiście musimy spełnić warun-
ki bezpieczeństwa, stąd też bardzo bezpośredni 
udział we wszystkich pracach nad projektem 
ustawy i nad innymi elementami, nad którymi 

pracujemy – za chwilę o nich powiem – Urzędu 
Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru 
Technicznego, instytucji, które strzegą bez-
pieczeństwa infrastruktury zarówno zwią-
zanej z  transportem konwencjonalnym, 
napędzanym silnikami w tradycyjnym rozu-
mieniu… Szczególnie ważny jest też udział tych 
instytucji w całym procesie kształtowania ryn-
ku wodoru, bo jest to nowy sektor gospodarki 
w Polsce, w Europie i na świecie. Ustalenie prze-
pisów dotyczących bezpieczeństwa, certyfikacji 
urządzeń i samego wodoru jako paliwa jest niesły-
chanie istotne. Musimy pamiętać, że oprócz kwe-
stii, na które wodór będzie miał istotny wpływ, 
jak obniżenie emisyjności gospodarki, jak popra-
wa konkurencyjności, jak nowe technologie, jak 
wielka szansa na rozwój nowych sektorów go-
spodarki, mamy na względzie przede wszystkim 
bezpieczeństwo, bezpieczeństwo użytkowników 
pojazdów, a także tych osób, które pracują przy 
infrastrukturze.

Podobne przepisy jak w przypadku stacji pa-
liw konwencjonalnych będą kształtowane w przy-
padku stacji tankowania wodoru. Transport w tej 
chwili najbardziej dostępny to transport za po-
mocą cystern, jednak jest planowana budowa 
w przyszłości i w Europie, i w Polsce gazociągów 
transportujących wodór. Być może będą to na 
początku po prostu paliwa gazowe z domieszką 
wodoru, tak aby coraz większy był udział wodo-
ru w paliwie gazowym, ale jest także planowa-
na, m.in. w ramach projektów paneuropejskich, 
dużych, międzynarodowych, budowa magistrali 
przesyłowych wodoru. 

Jesteśmy praktycznie na początku rozwo-
ju tego rynku i niesłychanie istotna jest kwestia 
bezpieczeństwa. O szczegółach jeszcze nie może-
my mówić, o gotowych rozwiązaniach, o których 
mógłbym powiedzieć, że takie będą stosowane 
w Polsce, bo w tej chwili trwa dyskusja wśród 
ekspertów, wśród inżynierów, technologów tej 
branży. Angażujemy m.in. Instytut Nafty i Gazu 
z Krakowa, który w Polsce dysponuje najwięk-
szym, najbardziej zaawansowanym specjalistycz-
nym laboratorium wodorowym.

Jeśli chodzi o silniki czy motory, siłę napę-
dową pojazdów wykorzystujących wodór, na 
świecie najbardziej rozpowszechnionym i  ta-
kim kojarzącym się z transportem indywidual-
nym z wykorzystaniem wodoru – i nie będzie to 
reklama, bo po prostu jest to wiedza powszech-
na – jest model Toyoty Mirai, która dysponuje 
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ogniwami paliwowymi, jest najbardziej rozpo-
wszechnionym w tej chwili pojazdem na świecie 
wykorzystującym te technologie, choć oczywiście 
nie jedynym. I jest model wykorzystania wodoru 
w samochodzie poprzez ogniwo paliwowe do pro-
dukcji energii elektrycznej, gdzie de facto ener-
gia elektryczna napędza bezpośrednio samochód, 
czyli jest to elektromobilność. Jest to samochód 
elektryczny, ale wykorzystujący wodór. Jakie daje 
to rezultaty? Uniezależnia od ładowania baterii, 
która też, po pierwsze, ma swoją wagę, po dru-
gie, ma ograniczoną pojemność i co jakiś czas 
musimy tę baterię ładować, a także zwiększa za-
sięg, czyli jest tutaj niska emisyjność, większy za-
sięg niż w przypadku przynajmniej niektórych 
albo większości pojazdów bateryjnych. Trwa 
spór w sektorze transportu nad tym, która gałąź 
elektromobilności będzie przyszłością, czy bar-
dziej pojazdy bateryjne, czy też pojazdy oparte na 
ogniwach paliwowych wykorzystujących wodór 
do produkcji energii elektrycznej, która bezpo-
średnio daje napęd do poruszania się tych pojaz-
dów. Większość ekspertów przedstawia to w ten 
sposób, że wodór będzie miał większe znaczenie 
w transporcie ciężkim, w transporcie towaro-
wym zarówno kołowym, jak i kolejowym, czyli 
chodzi o kolej na wodór, również w transporcie 
rzecznym, morskim, a nawet są prowadzone w tej 
chwili prace nad budową silnika z wykorzysta-
niem wodoru do celów transportu lotniczego.

Otóż, proszę państwa, mogę powiedzieć, że 
w Polsce mamy ogromny potencjał w tym za-
kresie na Podkarpaciu. W Rzeszowie powstała 
Podkarpacka Dolina Wodorowa. Jednym z uczest-
ników tego projektu jest firma, która właśnie 
w ramach podkarpackiej Doliny Lotniczej jest 
częścią doliny wodorowej i  pracuje nad kon-
strukcją silnika z napędem wodorowym. Jeżeli 
te prace zostaną dokończone, a rozwiązanie bę-
dzie na tyle atrakcyjne, że dojdzie do komercja-
lizacji tej technologii, mamy szansę zaistnieć na 
światowych rynkach jako państwo, jako kraj, któ-
ry będzie dysponował najnowocześniejszą tech-
nologią na świecie. Osobiście też wspieram tę 
inicjatywę. Ministerstwo klimatu podjęło dzia-
łania związane z organizacją dolin wodorowych 
w Polsce. Są to już w tej chwili m.in. Podkarpacka 
Dolina Wodorowa, dolina dolnośląska, śląska, 
mazowiecka, ale są także inicjatywy w północnej 
Polsce, jest też wielkopolska czy pomorska dolina. 
Wszystkie otaczamy naszą merytoryczną opie-
ką, także w tym zakresie, że staramy się kojarzyć 

wsparcie ze strony najlepszych polskich uczelni, 
instytutów badawczych, także instytutów Polskiej 
Akademii Nauk czy też instytutów resortowych 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W najbliższym czasie spodziewamy się też 
znaczących środków europejskich przeznaczo-
nych na sektor rozwoju gospodarki wodorowej. 
Komisja Europejska w długim horyzoncie czasu, 
do roku 2050, deklaruje wsparcie dla technologii 
wodorowych na poziomie wręcz niewyobrażal-
nej kwoty 470 miliardów euro. Oczywiście jest to 
bardziej kierunek, bo nie wiemy, czy w przeciągu 
najbliższych 30 lat taka kwota zostanie alokowana 
na te technologie we wszystkich państwach eu-
ropejskich, ale to pokazuje też strategiczne decy-
zje, jakie są podejmowane na poziomie Komisji 
Europejskiej i w poszczególnych państwach Unii 
Europejskiej.

Kończąc odpowiedź na pytanie pana senato-
ra, trzeba powiedzieć, że bezpośrednie spalanie 
wodoru w silniku jako paliwa, jak to rozumie-
my, w silnikach konwencjonalnych, jest bardziej 
niebezpieczne i mniej efektywne. Ale myślę, że 
zostawmy tę kwestię inżynierom, technologom, 
tym, którzy pracują nad tymi rozwiązaniami. 
Jeszcze raz powiem, że najważniejsza jest efek-
tywność, również cena, bo wtedy rynek się roz-
winie, jeśli te rozwiązania po ich komercjalizacji 
będą dostępne cenowo dla wszystkich, dla użyt-
kowników indywidualnych i oczywiście dla biz-
nesu. Ale pierwszym, priorytetowym celem jest 
bezpieczeństwo użytkowania zarówno samych 
pojazdów, jak i urządzeń, które służą do maga-
zynowania i do dystrybucji wodoru. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Jeśli można, Panie Marszałku.
Z  ostatnim zdaniem zgadzam się jak naj-

bardziej, niech zdecyduje ekonomia, po prostu 
rynek. Być może powstanie komercyjny model 
samochodu osobowego, który będzie spalał wo-
dór, czyli silnik spalinowy z wodoru. To są 2 róż-
ne, alternatywne metody: albo ogniwo paliwowe 
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i silnik elektryczny albo silnik spalinowy. Tyle że 
my tutaj, wprowadzając z definicji tylko ogniwa 
paliwowe i silnik elektryczny, tak naprawdę to 
zawężamy. Proszę zwrócić na to uwagę. Ja może 
przeczytam tę definicję, bo ona jest ważna, to jest 
podstawowa definicja, z której potem wynikają 
następne, a mianowicie: pojazd napędzany wodo-
rem, pojazd silnikowy itd., szynowy lub pływają-
cy, wykorzystujący do napędu energię elektryczną 
wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich 
ogniwach paliwowych. Czyli jest tu tylko tryb, 
nazwałbym to, silnika elektrycznego, a nie spa-
linowego. Niech to rozwiąże rynek. Bo co to, prze-
praszam, obchodzi np. właściciela stacji wodoru, 
jaki pojazd będzie do niego przyjeżdżał zatanko-
wać. A chciałby mieć dopłatę i w takim, i w takim 
przypadku, w przypadku każdego pojazdu.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Panie Marszałku! Szanowny Panie Senatorze!
Obecnie na świecie nie ma takich pojazdów, 

które spalają w silniku wodór jako paliwo w rozu-
mieniu silnika konwencjonalnego, napędzanego 
paliwem ciekłym. Jeśli takie pojazdy pojawią się 
na rynku, to w każdej chwili będziemy mogli tę 
definicję zmienić, rozszerzyć.

A informacyjnie też powiem, że ustawa o elek-
tromobilności i paliwach alternatywnych, obecna 
nowelizacja tej ustawy stała się okazją do tego, 
żeby wprowadzić najpilniejsze regulacje dotyczą-
ce rynku wodoru, bezpieczeństwa obsługi urzą-
dzeń, m.in. definicję ogniwa paliwowego.

Chciałbym też przy okazji poinformować, że 
rozpoczęliśmy prace nad taką bardzo komplekso-
wą regulacją, którą na roboczo w Ministerstwie 
Klimatu i Środowiska nazywamy konstytucją 
dla wodoru. Będą to regulacje w wielu aktach 
prawnych, zarówno w ustawach, jak i w roz-
porządzeniach, w aktach wykonawczych. Być 
może na etapie konsultacji, kiedy będziemy 
bardzo szeroko, przede wszystkim ze środo-
wiskiem naukowym, badawczym, analizować 
pewne rozwiązania, zostaną te kwestie ujed-
nolicone i poszerzone o ten aspekt, o który pyta 
pan senator. Myślę, że w przyszłym roku, jeśli 
szczęśliwie doczekamy, będę miał taką szansę 
i zaszczyt, to będę mógł państwu te rozwiązania 

zaprezentować. W tej chwili już na roboczo pra-
cujemy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
nad szeroką regulacją dotyczącą rynku wodoru 
i zastosowania, wykorzystania wodoru w polskiej 
gospodarce w każdym aspekcie. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Gawłowski.

Senator 
sTanisław Gawłowski 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mówił pan dużo o wydatkach 

z funduszu, który jest przeznaczony na wspar-
cie niskoemisyjnego transportu. Ja tylko przypo-
mnę, że ten fundusz powstał w 2018 r. Do 2020 r. 
z  tego funduszu bodajże poza wydatkami na 
utrzymanie urzędników nie wydano ani złotów-
ki na cele związane z niskoemisyjnym transpor-
tem. Chciałbym się dowiedzieć, co się zmieniło 
do dzisiaj. 

Ile faktycznie pieniędzy do dzisiaj przeznaczo-
no na niskoemisyjny transport? Ile realnie wyda-
no pieniędzy? Pytam nie o to, co chcecie zrobić, 
tylko o to, co już zrobiono.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Szanowny Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, bo 

o ten fundusz pan senator pyta, został ukształ-
towany w ustawie o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych, która weszła w życie w lutym 
2018 r. i też w ramach rozporządzeń wykonaw-
czych… Może inaczej. W tej ustawie konieczne 
do wydania rozporządzenia wykonawcze zostały 
ukształtowane w ten sposób, właśnie ze wzglę-
du na poszanowanie środków publicznych, aby 
było konieczne współdziałanie aż 5 ministrów 
konstytucyjnych. Oni wspólnie mieli wydać roz-
porządzenia wykonawcze. Okazało się, że jest 
to bardzo trudny proces, wręcz paraliżujący 
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możliwość realizacji wydatków z tego fundu-
szu, dlatego też ustawa została znowelizowana. 
Fundusz został przekształcony w zobowiązanie 
wieloletnie i przekazany bezpośrednio w gestię 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. I w tej chwili są kształto-
wane i realizowane nowe programy, o których 
wcześniej wspomniałem. Dzisiaj mogę powie-
dzieć, że… Ile zostało wydane? Może, Panie 
Senatorze… Nie mam takich informacji w tej 
chwili, ale zielony transport publiczny to jest 
1 miliard zł. W ramach programu „Mój elek-
tryk”… Nie mam w tej chwili aktualnych danych, 
a nie chciałbym być zakładnikiem tej chwili, bo 
to są precyzyjne dane finansowe, więc jeżeli 
pan senator wyrazi zgodę i pan marszałek też, 
to w tym zakresie udzielę szczegółowej informa-
cji na piśmie. Dziękuję.

(Senator Stanisław Gawłowski: Poproszę.)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dobrze.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Tyszkiewicz.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Ministrze, mam pytanie: czy rozważa-
liście państwo wsparcie branży rowerów elek-
trycznych? To jest taki temat dosyć ciekawy. 
A często ludzie kojarzą, że rower elektryczny to 
jest coś innego, niż jest. Może inaczej: rower elek-
tryczny jest takim środkiem transportu, w które-
go przypadku trzeba też trochę pokręcić nogami, 
a nie tylko się jedzie. No, już nie będę wchodził 
w szczegóły. Chodzi o to, że w Polsce sprzedano 
tylko 20 tysięcy e-rowerów rocznie, podczas gdy 
w Europie – 6,5 miliona. A więc u nas ta sprze-
daż jest stosunkowo mała. Polska jest potenta-
tem w produkcji rowerów – tak, jesteśmy na 4 
miejscu w Europie – i 2 miliardy… To jest rynek, 
który stanowi dla nas 2 miliardy zł rocznie obro-
tu. I tak sobie policzyłem, że gdyby państwo w ja-
kiejś kwocie to dofinansowali, np. 50 milionami 
– przy 4 miliardach 50 milionach to nie jest tak 
dużo – to można by zwiększyć sprzedaż tych e-
-rowerów do, powiedzmy, 25 czy do 30 tysięcy. Czy 

państwo rozważali możliwość wsparcia zakupu 
rowerów elektrycznych, szczególnie jeśli chodzi 
o strefy miejskie, gdzie coraz trudniej jest doje-
chać samochodem czy jakimś innym środkiem 
transportu? Tam rower elektryczny mógłby być 
alternatywą. Dziękuję.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
ireneUsz zysk a 

Dziękuję, Panie Senatorze, za to pytanie. 
Tak, miałem przyjemność spotkać się z przed-
stawicielami branży polskich producentów ro-
werów elektrycznych i osobiście uważam, że tu 
wsparcie z programu priorytetowego powinno 
nastąpić. Przy czym chciałbym zwrócić uwa-
gę, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we wszystkich realizowa-
nych przez siebie programach musi zakładać 
osiągnięcie celu ekologicznego, a trudno właściwie 
uznać, że zamiana roweru zwykłego, napędzane-
go siłą mięśni, na rower elektryczny, z baterią, 
jest drogą do osiągnięcia efektu ekologicznego. 
Inaczej by było, gdybyśmy zamienili rower czy 
motorower napędzany silnikiem spalinowym na 
rower elektryczny. Ale na pewno jest pewien ob-
szar w miastach, gdzie spotykamy się chociażby 
z rowerami wykorzystywanymi w transporcie, 
do dowozu różnego rodzaju przesyłek, jedzenia 
itd. I pracujemy nad tym tematem, to są już prace 
dość zaawansowane i chcemy w przyszłym roku 
przedstawić program dofinansowania, dopłat do 
zakupu rowerów elektrycznych. Być może uda 
się także wypracować – osobiście za tym optu-
ję – formułę, która pozwoli wprowadzić dopła-
ty do rowerów tzw. rekreacyjnych, jakie każdy 
z nas mógłby nabyć w celu poprawy tężyzny fi-
zycznej czy też po prostu realizacji chęci poznaw-
czych, czy możliwości zwiedzania np. okolicznych 
miejscowości w czasie podróży na rowerze. Na 
pewno warto się nad tym zastanowić. Jest to cel 
sam w sobie bardzo słuszny. Chcę więc, Panie 
Senatorze, powiedzieć, że nie tylko zauważyliśmy 
ten problem niszowy w tej części rynku elektro-
mobilności, ale też pracujemy nad stworzeniem 
właściwego programu. W swoim czasie będziemy 
o tym informować.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Można jedno 
zdanie ad vocem?)
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WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Ministrze, ja bym szedł nie w to, że to 
rower elektryczny, ale tak: motor spalinowy – ro-
wer elektryczny. Bo on wtedy jest tak troszkę po-
środku, pomiędzy – tak? To po to, żeby ten efekt 
ekologiczny osiągnąć. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

To było ostatnie pytanie, Panie Ministrze, za-
tem bardzo dziękuję.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Ireneusz Zyska: Bardzo dziękuję, 
Panie Marszałku, dziękuję państwu senatorom.)

Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 
się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie 
zadane przez senatora Stanisława Gawłowskiego.

Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Antoniego Mężydłę – w trybie zdalnym.
Czy pan senator Mężydło słyszy mnie? Nie 

słyszy.
Zatem proszę o zabranie głosu panią senator 

Danutę Jazłowiecką, a pana senatora Mężydłę 
ewentualnie dopuszczę do głosu potem, jeśli uda 
się z nim połączyć.

Senator 
danUTa Jazłowieck a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zmiany w ustawie o elektromobilności i pali-

wach alternatywnych związane są z wdrażaniem 
przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego 
i  Rady w  sprawie: promowania ekologicznie 
czystych i energooszczędnych pojazdów trans-
portu drogowego; wspólnych zasad rynku we-
wnętrznego energii elektrycznej; charakterystyki 
energetycznej budynków oraz efektywności ener-
getycznej. Nowelizacja ustawy wprowadza szereg 
ważnych rozwiązań.

Należy do nich zapis umożliwiający kierow-
com z prawem jazdy kategorii B prowadzenie 
dostawczych pojazdów na paliwa alternatywne 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 4 tysięcy 
250 kg, a nie, jak było dotychczasowych, 3 tysięcy 
500 kg. Uwzględniono bowiem dodatkową masę 
baterii elektrycznych. Z korzyścią dla przedsię-
biorców korzystających z leasingu, a więc najpo-
pularniejszej formy nabywania nowych pojazdów 
w Polsce, wprowadzono możliwość udzielania 
wsparcia finansowego. Pozytywnie ocenić należy 
również wprowadzenie przepisów ułatwiających 
rozwój gospodarki wodorowej, zdefiniowanie sta-
cji tankowania wodoru oraz określenie regulacji 
dotyczących funkcjonowania infrastruktury do 
tankowania. Coraz więcej wskazuje na to, że pa-
liwo wodorowe znajdzie szerokie zastosowanie 
w transporcie publicznym czy flotach pojazdów.

Niepokoi jednak brak dynamizowania przez 
rząd rozwoju odnawialnych źródeł energii, któ-
re będą podstawą do produkcji zielonego wodo-
ru. Przed chwileczką słyszeliśmy – pan minister 
o tym mówił – o nieprawdopodobnych pienią-
dzach, jakie Unia Europejska będzie przekazywa-
ła państwom członkowskim na wodór, na rozwój 
wodoru. Ale, Panie Ministrze, ja z państwa ust, 
ust rządu ciągle słyszę: wodór, wodór, wodór, 
tyle że my musimy rozróżnić, o jakim wodorze 
w przyszłości mówimy. Czy my mówimy o wodo-
rze produkowanym z węgla lub z gazu, czy mó-
wimy o zielonym wodorze? Zielony wodór mamy 
z odnawialnych źródeł energii, a rząd niestety nie 
ma najlepszych rozwiązań, które zdynamizowa-
łyby rozwój tych źródeł i które pozwoliłyby nam, 
Polakom na sięgnięcie po te olbrzymie pieniądze, 
które będzie proponowała nam Unia Europejska 
właśnie na rozwój wodoru.

Panie Ministrze, trzeba być o krok do przodu. 
Mimo iż pierwszy w Polsce autobus wodorowy do-
trze do Konina w lipcu 2022 r., to najbliższa stacja 
wodorowa jest gdzie? W Berlinie.

Co ciekawe, w ustawie pojawiła się definicja 
roweru wspomaganego elektrycznie, co można 
odczytać jako otwarcie drogi do rozwoju i wspar-
cia szerszego spectrum pojazdów elektrycznych. 
I to się chwali.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Dzięki nowelizacji ustawy na terenie każdej 
gminy, niezależnie od liczby mieszkańców, będą 
mogły powstawać strefy czystego transportu. 
Decyzje o ich tworzeniu i zasadach funkcjono-
wania oraz wyłączeniach dla osób, podmiotów, 
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instytucji w zakresie korzystania z danej strefy 
będą podejmowały w formie uchwał rady gmin, 
rady miast. Jestem przekonana, że pozostawienie 
samorządom swobody w decydowaniu o tworze-
niu stref oraz o wyłączeniach, jakie będą w nich 
obowiązywały, jest jak najbardziej słuszne, bo to 
one są w stanie w najlepszy sposób zorganizować 
i określić zasady działania stref na swoim terenie, 
tym bardziej że wielu samorządowców wskazy-
wało, że potrzebna jest pewna elastyczność, tak 
aby ze względu na wyśrubowane normy całkowi-
cie nie wykluczyć z takiej strefy ruchu kołowego. 
Może to oznaczać, że strefy czystego transportu 
przynajmniej na początku będą otwarte również 
dla nowocześniejszych aut spalinowych. Wydaje 
się jednak, że w pewnym aspekcie przydałyby się 
ogólnokrajowe ramy funkcjonowania stref czy-
stego transportu. Ustawa np. nic nie mówi o wza-
jemnym uznawaniu nalepek przez różne gminy. 
Mogłoby się więc okazać, że posiadacz nalepki 
ważnej w jednej strefie nie wjedzie do innej, bo 
nie będzie spełniał określonych w niej norm emi-
sji spalin. By nie spowodowało to niepotrzebne-
go chaosu, w Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
Klimatu wprowadzono odpowiednie poprawki 
ujednolicające wygląd nalepek dla wszystkich 
uprzywilejowanych pojazdów. Uważam, że oprócz 
tej zmiany kierowcom powinny zostać przekaza-
ne jasne zasady wjazdu do stref.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, obawiam 
się także, że zaprezentowana przez rząd obec-
na nowela ustawy zniweczy wcześniejsze dzia-
łania wielu samorządowców w zakresie budowy 
infrastruktury do ładowania. Ustawa z 2018 r. 
nakłada na gminy mające powyżej 100 tysięcy 
mieszkańców obowiązek sporządzenia, w uzgod-
nieniu m.in. z operatorami sieci dystrybucyjnej, 
planów lokalizacji punktów ładowania, jednak, 
mimo iż te plany w końcu powstały, wiele z nich 
nie zostało zrealizowanych w terminie. Stało się 
tak m.in. dlatego, że operatorzy sieci dystrybucyj-
nej wstrzymali prace na wieść, że ministerstwo 
klimatu planuje znieść nałożony na nich wcze-
śniej obowiązek budowy punktów. Przygotowane 
i uzgodnione przez miasta plany zawisły w próż-
ni. Po to, by wskazane w nich lokalizacje mogły 
zostać wykorzystane przez operatorów prywat-
nych – gdyż niektórzy operatorzy sieci dystry-
bucji żądają gratyfikacji finansowych za ich 
odstąpienie – Komisja Nadzwyczajna do spraw 
Klimatu wprowadziła odpowiednie poprawki, by 
problem rozwiązać i by samorządy nie musiały 

same mierzyć się z dodatkowymi nakładami na 
realizację planów, za to mogły korzystać z me-
chanizmów wsparcia finansowego budowy in-
frastruktury ładowania. Jednak budżet w tym 
zakresie – 800 milionów zł – jest zdecydowanie 
zbyt mały, aby zaspokoić potrzeby wszystkich 
podmiotów.

Cieszy natomiast, że w zapisach ustawy ure-
gulowano procedury instalacji punktów poboru 
energii w budynkach wielorodzinnych. Nowe bu-
dynki mieszkalne będą musiały być przygotowa-
ne na rozwój elektromobilności, a zainteresowani 
zakupem pojazdu elektrycznego mieszkańcy bu-
dynków już istniejących będą mogli ubiegać się 
o możliwość ładowania go w miejscu zamiesz-
kania. Wnioski o zgodę na montaż prywatnych 
punktów poboru energii, jak i o podłączenie nie-
ruchomości do sieci trafiać będą do wspólnot 
mieszkaniowych, spółdzielni, a w przypadku 
budynków wpisanych do rejestru – do konser-
watorów zabytków. W ustawie wymieniono kazu-
sy określające, kiedy instytucje te nie będą mogły 
otrzymać zgody na realizację.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Jestem zawiedziona niepodaniem deadline’u moż-
liwości wjazdu do stref czystego transportu pojaz-
dów napędzanych gazem ziemnym. Wiele badań 
wskazuje, że pojazdy na gaz zanieczyszczają śro-
dowisko w jeszcze większym stopniu niż diesle. 
Tymczasem już teraz część samorządowców, ko-
rzystając z unijnych środków, zakupiło samocho-
dy zasilane gazem, a chętne do poczynienia takiej 
inwestycji są kolejne instytucje i osoby prywatne. 
Jak to ma się do stojącego przed Polską celu osią-
gnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.? I tu 
też z ratunkiem przyszła Komisja Nadzwyczajna 
do spraw Klimatu, wprowadzając poprawki 
umożliwiające rozwiązanie problemu.

W noweli dodano do katalogu pojazdów zwol-
nionych z zakazu wjazdu do stref czystego trans-
portu specjalistyczne pojazdy głównego inspektora 
ochrony środowiska inne niż wykorzystywane 
wyłącznie do przewozu osób, a realizujące ustawo-
we zadania związane z ochroną ludności, bezpie-
czeństwem pożarowym i utrzymaniem porządku 
publicznego. Tym samym zezwolono, aby lekkie 
pojazdy ciężarowe, bynajmniej nie zeroemisyjne, 
z aparaturą do wykonania pomiarów zanieczysz-
czenia powietrza, poprzez wjazd do strefy czyste-
go transportu pogarszały jakość tego powietrza. 
A to, niestety, nie jest jedyne poszerzenie katalogu. 
Do strefy wjadą także pojazdy innych podmiotów, 
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o ile używane będą do realizacji zadań związa-
nych z ochroną ludności, bezpieczeństwem poża-
rowym oraz utrzymaniem porządku publicznego. 
Nie wiadomo, jakie to inne pojazdy mają być, bo 
przecież w katalogu wyłączeń umieszczono już po-
jazdy Policji, straży pożarnej, służb medycznych 
i wojska.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Chociaż ustawa zmierza w dobrym kierunku, to 
jestem przekonana, że wymaga ona przyjęcia kil-
ku poprawek – przynajmniej tych zaproponowa-
nych przez członków Komisji Nadzwyczajnej do 
spraw Klimatu. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Czy udało się odzyskać łączność z panem se-

natorem Mężydłą? Nie.
(Głos z sali: Nie, nie odpowiada.)
Dobrze.
Informuję, że lista…
(Senator Stanisław Gawłowski: Jeszcze ja…)
Pan senator Gawłowski, bardzo proszę.

Senator 
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja tylko w ramach dodatkowych wyjaśnień 

dotyczących poprawek przejętych przez komisję 
i z prośbą do Wysokiej Izby o przyjęcie tych popra-
wek. Bo rzeczywiście, strefy czystego transportu 
to jest coś, czego oczekujemy wszyscy. I tego typu 
inicjatywy już były w Polsce podejmowane, lide-
rem w tym obszarze było choćby miasto Kraków. 
Tylko potem przyjęto bardzo wiele zwolnień, któ-
re spowodowały, że strefa, która miała być strefą, 
w której zamierzano w zasadniczy sposób ogra-
niczyć ruch samochodów wysokoemisyjnych, na 
końcu, de facto po kilku miesiącach, przestała ist-
nieć, dlatego że rada gminy mimo wszystko ule-
gała różnego rodzaju presjom lokalnym. I z tych 
powodów wspomniane minima w tej ustawie na-
leży przyjąć. To po pierwsze.

Po drugie… Mówiła już o tym pani senator 
Jazłowiecka. Ja powtórzę. Jeżeli nie zbuduje-
my jednolitej bazy, takiej podstawy, ramy, która 
określi i normy – my proponujemy, żeby to były 
normy w oparciu o normę Euro – to strefa czy-
stego transportu w Gdańsku nie będzie musiała 

oznaczać tego samego, co strefa czystego trans-
portu w Krakowie. Wszyscy będą mieli te same 
nalepki, jedni będą wjeżdżać do strefy, a de facto 
nie powinni do tej strefy wjeżdżać. Dlatego jest 
propozycja, żebyśmy ujednolicili i zbudowali fun-
dament. Samorządy będą mogły rozszerzać, okre-
ślać granicę itd., ale minima i normy, powinny 
zostać opisane w ustawie. To jest po drugie.

I po trzecie, gdybym miał szukać jakichś po-
równań i wyjaśnień, to… Niektórzy z państwa 
pamiętacie sprawy dotyczące gospodarki odpa-
dami. Przez lata przyjęto też takie proste zało-
żenia, przez całe lata dziewięćdziesiąte, okres po 
roku 2000, że gminy sobie z tym poradzą. A potem 
się okazało, że w jednych gminach do zielonych 
worków zbierano plastiki, a w innych gminach 
do zielonych worków zbierano odpady zielone. 
I przyszedł taki moment ujednolicenia. I my mó-
wimy, żebyśmy nie czekali, aż ten bałagan po-
wstanie kiedyś tam, w przyszłości, tylko żebyśmy 
od początku budowali przyzwoitą legislację, że-
byśmy te normy i bazę budowali od początku. To 
niewiele kosztuje, Panie Ministrze. I warto po-
prawki, które służą, wspierać, a nie bezmyślnie 
odrzucać. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
(Głos z sali: Jeszcze pani Jazłowiecka.)
Pani senator Jazłowiecka.

Senator 
danUTa Jazłowieck a 

To ja już może z miejsca.
Dołączając do propozycji składanej przez pana 

senatora Gawłowskiego…
(Głosy z sali: Mikrofon, mikrofon.)
(Wicemarszałek Marek Pęk: Jest karta?)
Jest karta. Tak.
(Głos z sali: O, teraz…)
Ale świecił mi się wcześniej…
Dołączając do propozycji złożonych przez pana 

senatora Gawłowskiego, chciałabym zapropo-
nować, z uwagi na fakt, że samorządy mają na-
prawdę poważne problemy z opłatami za odbiór 
śmieci od mieszkańców… chciałabym zapropono-
wać rozwiązanie, które ma miejsce np. w Belgii. 
Tam mieszkańcy kupują worki, odpowiednie wor-
ki, i w zależności od tego, jak duży worek kupują, 



193

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 25 listopada 2021 r.

Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich rzeczypospolitej polskiej  

i administracji morskiej

taką płacą cenę. I w cenie tego worka już jest opła-
ta za odprowadzanie śmieci. To jest najsolidniej-
sza, najuczciwsza dla wszystkich mieszkańców 
forma opłat za śmieci. Proponuję, żeby rząd po-
myślał o takich rozwiązaniach. Skoro można je 
zastosować w Belgii, można je zastosować rów-
nież w Polsce.

(Głos z sali: I w Szwajcarii.)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczer- 

pana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Chybicka, Hibner, Bieda, Szwed, Pęcherz, Gromko, 
Świlski, Godyla, Szejnfeld i Komarnicki złożyli 
swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu…

(Głos z sali: Ale…)
Były wnioski? Nie było wniosków legis - 

lacyjnych…
(Głos z sali: Nie, ale są odmienne stanowiska 

komisji.)
Aha, dobrze.
(Głos z sali: I tak musi trafić do…)
Rozumiem.
W dyskusji senatorowie nie zgłosili wniosków 

o charakterze legislacyjnym, ale komisje przed-
stawiły odmienne wnioski.

Proszę Komisję Infrastruktury, Komisję 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz 
Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu o usto-
sunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie 

* Przemówienia złożone do protokołu– w załączeniu.

projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administra-
cji morskiej.

Przypominam, że projekt został wniesio-
ny przez grupę senatorów. Projekt zawarty jest 
w druku nr 462, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 462 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Stanisława Gawłowskiego, o przedsta-
wienie wspólnego sprawozdania komisji o pro-
jekcie ustawy.

Senator SpraWozDaWca 
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak jak pan marszałek wspomniał, Komisja 

Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej, Komisja Infrastruktury oraz 
Komisja Ustawodawcza w ramach pierwszego 
czytania pochyliły się nad projektem ustawy zgło-
szonym przez grupę senatorów. Komisje wnoszą 
o uchwalenie ustawy bez żadnych poprawek.

W trakcie dyskusji nad projektem pojawiły 
się głosy przedstawicieli administracji samo-
rządowej, którzy podnosili szereg wątpliwości. 
Jednocześnie administracja samorządowa bar-
dzo mocno wspierała ten projekt ustawy.

Projekt ustawy sprowadza się de facto do tego, 
żeby dać szansę polskim gminom nadmorskim 
do faktycznego zagospodarowywania plaż mor-
skich. W dzisiejszym stanie prawnym jest to ob-
szar zarządzany przez administrację specjalną, 
administrację morską, która ma szereg zadań 
związanych z utrzymaniem w należytym stanie 
bezpieczeństwa pasa technicznego – takie poję-
cie pojawia się w ustawie o obszarach morskich, 
pojęcie pasa technicznego, są to plaże, wydmy, 
czasami tereny przyległe do tego obszaru – ale 
nie ma żadnych zadań związanych z rozwojem 
turystki, a więc kąpielisk, które są organizowa-
ne nad polskim Bałtykiem, utrzymaniem czysto-
ści, utrzymaniem ratowników czy też realizacją 
innej infrastruktury, związanej choćby z sanita-
riatami. W całości jest to po stronie samorządu. 
Samorząd nie jest dysponentem tego mienia, nie 
jest właścicielem nieruchomości. Ma kłopot, bo 
teoretycznie nie może czynić nakładów na nie-
swoim terenie, ale przez szereg porozumień, 
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które są zawierane – tutaj jest cały łańcuch, od 
starosty, który działa w imieniu Skarbu Państwa, 
po wojewodę, urząd morski, wszędzie tam muszą 
pojawiać się zgody – samorząd teoretycznie ma 
szansę podejmować działania na bardzo określo-
nym terenie. Często jest to uzależnione od woli 
albo braku woli urzędników. Często jest tak, że 
zgoda jest na rok, czasami zgoda jest na 2 albo 
3 lata. Samorządy w związku z tym nie podejmują 
żadnych większych działań inwestycyjnych, cy-
wilizujących zagospodarowanie plaż w Polsce. 
Cywilizujących, czyli np. pozwalających na to, 
żeby bezpośrednio na plaży powstały sanitaria-
ty. Ci, którzy jeżdżą nad polski Bałtyk, wiedzą, 
że wydma często jest miejscem… jest po prostu 
toaletą, bo z wielu powodów ludzie, którzy korzy-
stają z plaży, nie mają innych możliwości. Wydma 
w wielu miejscach ma kilkaset metrów szeroko-
ści. Usytuowanie toalety za wydmą powoduje cza-
sami, że chętni do skorzystania z niej zwyczajnie 
nie są w stanie tam dojść. Urzędy morskie nie in-
westują w ten obszar, a samorządy mówią: my by-
śmy chętnie to zrobili, ale mamy zgodę na rok, nie 
możemy ponosić nakładów, więc tak naprawdę 
nie mamy możliwości realizacji inwestycji.

W związku z tym senatorowie, których mam 
zaszczyt reprezentować, a teraz już połączone 
komisje wnoszą o to, żeby gminy mogły podej-
mować działania związane z wystąpieniem do 
urzędu morskiego o przejęcie w administrowanie 
części pasa technicznego, a tak naprawdę plaży – 
załącznik graficzny będzie to tutaj rozstrzygał – 
na czas do 10 lat, tak aby mogły organizować na 
tym terenie działania związane tak naprawdę 
z 4 funkcjami, turystyczną, sportową, rekreacyj-
ną i kulturową. Chodzi o to, by można było ucywi-
lizować ten proces związany z polskimi plażami 
i żeby turystyka i polskie miejscowości nadmorskie 
mogły świadczyć usługi na poziomie takim, jaki 
jest w innych miastach europejskich. Ustawa za-
wiera szereg zabezpieczeń przed innym jej wyko-
rzystaniem niż to, o którym mówiłem. Ustawa daje 
urzędom morskim szansę kontroli przestrzegania 
zasad, które są określone w wystąpieniu, we wnio-
sku o przejęcie właśnie na te 4 cele. Ustawa nie 
wyklucza innych ustaw, czyli obowiązku sporzą-
dzenia planów zagospodarowania przestrzennego, 
obowiązku uzyskiwania decyzji środowiskowych, 
obowiązku uzyskiwania pozwoleń na budowę itd., 
itd., a więc jeśli chodzi o cały proces, to tak napraw-
dę pozwala na to, żeby w Polsce ucywilizować pro-
ces zarządzania plażami nadmorskimi.

W imieniu wymienionych wcześniej komisji 
proszę o przyjęcie ustawy. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

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

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania pana senatora Stanisława 
Gawłowskiego.

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

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 
w sprawie przedstawionego projektu ustawy?

(Rozmowy na sali)
Czyżby nie było przedstawiciela rządu na na-

szych obradach? Mogę tylko powiedzieć, że nie-
stety po raz kolejny przypada to na czas, kiedy 
ja prowadzę obrady, i po raz kolejny przycho-
dzi mi, bo niestety nie pozostaje mi nic innego, 
w imieniu całej naszej Izby skomentować kolejny 
przejaw lekceważenia instytucji demokratycznej 
Rzeczypospolitej, jaką jest Senat. Dzisiaj po raz 
kolejny reprezentant rządu zignorował posiedze-
nie najwyższej izby polskiego parlamentu. To są 
obyczaje, które należy uznać za niedopuszczal-
ne. Jako wicemarszałek tej Izby, i mam nadzie-
ję, że w imieniu nas wszystkich, wyrażam swój 
głęboki sprzeciw wobec lekceważenia przez rząd 
Mateusza Morawieckiego wyższej izby polskiego 
parlamentu. (Oklaski)

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę, Panie Senatorze. W sprawie 

formalnej czy w dyskusji?
(Senator Janusz Gromek: Nie, w dyskusji.)
W dyskusji. Bardzo proszę.

Senator 
JanUsz Gromek 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
W pełni popieram ustawę, którą przedstawił 

pan senator Stanisław Gawłowski. Przez 12 lat by-
łem prezydentem Kołobrzegu i wiem, jakie były 
moje obawy, kiedy nawet jeszcze w maju nie mia-
łem decyzji co do dzierżawy plaż. Ci, którzy o tym 
decydowali, trzymali mnie w szachu: a to na rok, 
a to na 2 lata. Ta ustawa w sumie nic nie zmieni, 
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te plaże, które od lat dziewięćdziesiątych zmie-
niły się na korzyść dla przyjeżdżających, wypo-
czywających, kąpiących się, nie zmienią się, tylko 
samorządy pasa nadmorskiego naszego morza 
Bałtyckiego będą miały jasność, że na te 10 czy na 
9 lat będą mogły zaplanować, co tam ma być, jak 
to ma być, będzie długoterminowe planowanie co 
do tego pasa. Były takie obawy, że te nasze plaże 
zapełnią się różnymi barami, nie barami, innymi 
boiskami. Ja wiem na 100%, że samorządom nie 
zależy na tym, żeby dopuścić do takich sytuacji, 
ponieważ turysta, czy to polski, czy zagranicz-
ny, przyjeżdża nie tylko po to, żeby na plaży na-
pić się coca-coli czy zagrać w piłkę siatkową, ale 
także po to, żeby wypoczywać na tych pięknych 
polskich plażach.

Wspólnie z panem senatorem Stanisławem 
Gawłowskim wysłaliśmy informacje w sprawie 
tego projektu ustawy, który jest w chwili obecnej 
procedowany, do samorządów, do wszystkich sa-
morządów naszego pasa nadmorskiego. Aż 80% 
odpowiedziało bardzo pozytywnie, zachęcając nas 
do tego, żeby ten projekt poprzeć. I dlatego ja też 
proszę koleżanki i kolegów senatorów o poparcie 
tego projektu i przegłosowanie go. Daj Boże, żeby 
to się stało jutro, a nie w sobotę. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Szczerze mówiąc, nie widzę powodu, dla któ-

rego mielibyśmy głosować w sobotę.
(Senator Janusz Gromek: Nigdy nic nie 

wiadomo.)
Informuję, że lista mówców została wyczer - 

pana.
Dla porządku informuję, że senator 

Aleksander Szwed oraz pan senator Wadim 
Tyszkiewicz złożyli swoje przemówienia w dys-
kusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o ochronie granicy państwowej oraz nie-
których innych ustaw.

* Przemówienia złożone do protokołu– w załączeniu.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 569, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 569 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej, pana senatora Janusza Pęcherza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator SpraWozDaWca 
JanUsz Pęcherz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji o uchwalo-
nej przez Sejm w dniu 17 listopada 2021 r. ustawie 
o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej 
oraz niektórych innych ustaw. Marszałek Senatu 
w dniu 18 listopada skierował ustawę do wymie-
nionych komisji. Wspólne posiedzenie połączo-
nych komisji odbyło się w dniu 23 listopada. Po 
rozpatrzeniu ustawy połączone komisje wnoszą: 
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt 
uchwały.

Omawiana ustawa ma w ocenie projektodawcy 
przede wszystkim zwiększyć skuteczność dzia-
łań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu 
ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej 
Polskiej w przypadku zagrożenia bezpieczeń-
stwa państwa lub porządku publicznego oraz po-
prawić bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży 
Granicznej realizujących zadania związane 
z ochroną granicy państwowej.

Przedmiotem opiniowanej ustawy jest no-
welizacja ustawy z dnia 12 października 1990 r. 
o ochronie granicy państwowej poprzez wyposa-
żenie ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych w uprawnienia do wprowadzenia w drodze 
rozporządzenia wydawanego po zasięgnięciu 
opinii komendanta Głównego Straży Granicznej 
czasowego zakazu przebywania na określonym 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w strefie nad-
granicznej przyległej do granicy państwowej, 
stanowiącej granicę zewnętrzną w  rozumie-
niu przepisów kodeksu granicznego Schengen. 
Ustawa ustanawia katalog osób wyłączonych z za-
kresu zakazu oraz przyznaje właściwemu miej-
scowo komendantowi placówki Straży Granicznej 
kompetencje do wydawania w uzasadnionych 
przypadkach zezwolenia na przebywanie na czas 
określony i na określonych zasadach na obszarze 
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objętym zakazem. Ponadto określa zakres osób, do 
których zakaz nie znajduje zastosowania z uwagi 
na wykonywane zadania zawodowe lub służbowe, 
a także wprowadza sankcję karną w postaci kary 
aresztu albo grzywny za przebywanie na obszarze 
objętym zakazem w czasie jego obowiązywania 
przez osobę do tego nieuprawnioną. Ponadto są tu 
zmiany w ustawie z dnia 12 października 1990 r. 
o Straży Granicznej oraz zmiany w ustawie z dnia 
29 września 2021 r. o rekompensacie w związku 
z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obsza-
rze części województwa podlaskiego oraz części 
województwa lubelskiego.

W  kontekście uwag zawartych w  opinii 
Biura Legislacyjnego Senatu wypada chociaż 
krótko przedstawić przebieg prac legislacyj-
nych. Opiniowana ustawa została wniesiona do 
Sejmu przez Radę Ministrów w dniu 15 listopada 
2021 r. Tego samego dnia marszałek Sejmu skie-
rowała projekt opiniowanej ustawy do Komisji 
Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu 
odbycia pierwszego czytania i  rozpatrzenia. 
Następnego dnia, czyli 16 listopada 2021 r., ko-
misja ta przedstawiła sprawozdanie o projekcie 
opiniowanej ustawy po uprzednim odrzuceniu 
wniosku o jego odrzucenie.

Podczas drugiego czytania projektu opi-
niowanej ustawy, które odbyło się tego samego 
dnia, zgłoszono do niego 14 poprawek. Podobnie 
jak wnioski mniejszości zamieszczone w pierwot-
nym sprawozdaniu, zostały one odrzucone przez 
Sejm podczas trzeciego czytania.

W czasie prac komisji, po przedstawieniu 
głównych założeń ustawy przez pana wicemini-
stra Bartosza Grodeckiego, przewodniczący ko-
misji poprosił głównego legislatora Piotra Magdę 
o przedstawienie głównych uwag biura do oma-
wianej ustawy. I muszę przyznać, że opinia ta zro-
biła wrażenie chyba na wszystkich uczestnikach 
posiedzenia komisji, a może lepiej by było, gdy-
bym stwierdził, że niektórych poraziła.

Pozwolę sobie kilka fragmentów z  opinii 
zacytować.

„Istnieją podstawy do uznania, że opiniowana 
ustawa jest niezgodna z art. 123 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że jej projekt, 
obejmujący swym zakresem problematykę wła-
ściwości władz publicznych, został rozpatrzony 
przez Sejm przy zastosowaniu trybu pilnego”.

W opinii Biura Legislacyjnego art. 12a ust. 2 
ustawy o  ochronie granicy państwowej daje 
ministrowi spraw wewnętrznych możliwość 

wprowadzenia zakazów. I przepis ten zdaniem 
Biura Legislacyjnego wyposaża ten organ władzy 
publicznej w kompetencję władczą o charakterze 
reglamentacyjnym.

Ponadto art. 12b ust. 2 ustawy o ochronie gra-
nicy państwowej: „w uzasadnionych przypad-
kach właściwy miejscowo komendant placówki 
Straży Granicznej może zezwolić na przebywa-
nie na czas określony i na określonych zasadach 
na obszarze objętym zakazem, o którym mowa 
w art. 12a ust. 1, innych osób niż wymienione 
w ust. 1, w szczególności dziennikarzy”… Przepis 
ten wyposaża zatem wymienione terenowe orga-
ny Straży Granicznej także w kompetencję wład-
czą o charakterze reglamentacyjnym.

W opinii podniesiono także, że uzasadniony 
jest pogląd, że art. 12a ust. 1 ustawy jest niezgod-
ny także z art. 52 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 
konstytucji przez to, że „przewiduje możliwość 
wprowadzenia zakazu, którego treść narusza 
istotę konstytucyjnej wolności poruszania się po 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru 
miejsca zamieszkania i pobytu”.

No, i może także jeszcze jedna uwaga: że zgod-
nie z art. 18d ustawy o ochronie granicy państwo-
wej naruszenie zakazu jest penalizowane karą 
aresztu.

Tak na koniec konkluzja z tej opinii biura jest 
taka: „Reasumując, należy stwierdzić, iż w świe-
tle zakresu i charakteru podniesionych zastrze-
żeń żadne poprawki do opiniowanej ustawy nie 
są w stanie zmienić jej negatywnej oceny praw-
nej. Abstrahując bowiem od wadliwego trybu 
uchwalenia opiniowanej ustawy, wymaga pod-
kreślenia, że przewidziane przez nią naruszenie 
istoty konstytucyjnej wolności poruszania się po 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru 
miejsca zamieszkania i pobytu nie jest możliwe do 
zastosowania w okresie, w którym nie obowiązuje 
określony stan nadzwyczajny. Z uwagi na pilny 
tryb opracowania niniejszej opinii obejmuje ona 
przedstawienie jedynie najważniejszych uchybień 
natury konstytucyjnej, które przesądzają o tym, 
że opiniowana ustawa nie powinna stać się ele-
mentem polskiego porządku prawnego”.

Muszę powiedzieć, że bardzo zbliżone uwagi 
do omawianej ustawy przedstawili przedstawiciel 
rzecznika praw obywatelskich oraz przedstawiciel 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ten ostat-
ni w szczególności wskazywał np., że zezwolenie 
dla dziennikarzy na pobyt w strefie nadgranicznej 
istotnie odbiega od międzynarodowych standardów 
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dotyczących akredytacji, umożliwiających dostęp 
dziennikarzom do określonych obszarów w sytu-
acjach nadzwyczajnych. Wskazał również na ko-
nieczność dopuszczenia w strefie przygranicznej 
obecności organizacji społecznych świadczących 
pomoc humanitarną oraz na konieczność zapew-
nienia pomocy prawnej wszystkim skarżącym, 
którzy na mocy przepisów tejże ustawy będą na-
rażeni na różne niedogodności. Wskazał także, że 
zapisy ustawy silnie uderzą w mieszkańców stre-
fy nadgranicznej – kontrole, przeszukania rzeczy 
i pojazdów, zakaz odwiedzin itp.

Z  wystąpienia przedstawiciela rzecznika 
może tylko kilka uwag, które sobie zaznaczyłem… 
Art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie granicy państwo-
wej przez to, że nie określa maksymalnego ter-
minu, w którym może być ustanowiony zakaz 
przebywania na określonym obszarze w strefie 
nadgranicznej, jest niezgodny z art. 52 ust. 1 kon-
stytucji, gdyż pozostawia ministrowi wydającemu 
rozporządzenie całkowitą swobodę w określa-
niu aspektów czasowych ograniczenia konsty-
tucyjnej wolności przemieszczania się. Ponadto 
zauważyć należy, że określone w art. 12b ust. 2 
kategorie osób wyłączonych z zakazu przebywa-
nia na określonym obszarze w strefie nadgra-
nicznej w istocie stanowią powtórzenie kategorii 
wymienionych w §2 ust. 1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z 2 września 2021 r. w sprawie ogra-
niczeń wolności i praw w związku z wprowadze-
niem stanu wyjątkowego. Świadczy to o tym, że 
poza stanem nadzwyczajnym ustawodawca pra-
gnie utrzymać w zakresie kontaktów między-
ludzkich i społecznych regulacje właściwego dla 
tego stanu. Również ważna rzecz, którą podniósł 
przedstawiciel rzecznika praw obywatelskich, to 
to, że odrębnego omówienia wymaga zagadnie-
nie, że w art. 12b ust. 1 ustawy o ochronie granicy 
państwowej wśród osób wyłączonych z zakazu, 
o którym mowa w art. 12a ust. 1, nie zostali wy-
mienieni dziennikarze. Społeczeństwo ma prawo 
wiedzieć ze źródeł niezależnych, jakie działania 
podejmuje władza publiczna na obszarze, który 
nie jest powszechnie dostępny. Działania te są 
bowiem podejmowane w imieniu tego społeczeń-
stwa i na jego rachunek – art. 4 Konstytucji RP 
– i ma ono prawo zostać poinformowane z nie-
zależnych od władzy źródeł, w jaki sposób jest to 
realizowane. Zdaniem rzecznika nieumieszczenie 
dziennikarzy w zawartym w art. 12b ust. 1 ustawy 
o ochronie granicy państwowej katalogu podmio-
tów, których nie dotyczy zakaz, o którym mowa 

w art. 12a ust. 1, w bezpośredni sposób prowadzi 
do pozbawienia obywateli prawa do rzetelnego 
informowania, prawa do jawności życia publicz-
nego oraz prawa do kontroli i krytyki społecznej. 
Prowadzi to w konsekwencji wprost do pozba-
wienia społeczeństwa podstawowych narzędzi 
umożliwiających jego członkom wpływanie na 
bieg życia publicznego w kraju. Konstytucyjna 
wolność pozyskiwania informacji nie może być 
bowiem reglamentowana, dodatkowo na podsta-
wie przepisu, który pozostawia organowi całko-
witą swobodę w ustalaniu, czy, kiedy, komu, na 
jakich warunkach i na jak długo przyznać przy-
wilej korzystania z tej konstytucyjnej wolności. 
Budzi to poważne zastrzeżenia.

Do wszystkich tych uwag – tu w skrócie wy-
mieniłem tylko te najważniejsze – ustosunko-
wał się wiceminister, który de facto nie zgodził 
się z wywodami prawnymi zabierających głos 
i prosił o przyjęcie ustawy bez poprawek, zgod-
nie w  wcześniej złożonym przez senatora 
Martynowskiego wnioskiem, popartym przez 
senatora Komorowskiego. Jednocześnie pan mi-
nister wskazał, że wiele spraw, których dotyczą 
zastrzeżenia podnoszone przez legislatora se-
nackiego, jest uregulowanych w innych, wcze-
śniejszych ustawach. Ja się jeszcze później trochę 
odniosę do tej kwestii.

W dalszej dyskusji głos zabierali senatoro-
wie Pęcherz, Gromek, Frankiewicz oraz senator 
Komorowski, który w bardzo emocjonalnym wy-
stąpieniu mówił o tym, że dyskusje prowadzone 
przez senatorów większości senackiej wskazu-
ją na nieznajomość zagrożeń na terenach przy-
granicznych, a  w  takich sytuacjach dyskusje 
akademickie nie powinny mieć miejsca. Zaś se-
natorowie większości podkreślali stanowczo, że 
chyba wszystkim zależy na bezpieczeństwie na-
szych granic, zależy bardzo mocno na tym, aby 
granice naszego kraju były bardzo dobrze i profe-
sjonalnie chronione, bo granica musi być dobrze 
strzeżona, ale nie zapominajmy przy tym o hu-
manitaryzmie, o pomocy humanitarnej dla ludzi, 
a ludziom, którzy przejdą przez granicę legalnie 
bądź nie, potrzebna jest pomoc.

Pytano ministra, czy naprawdę trudno było 
przewidzieć, że przedłużenie obowiązywania sta-
nu wyjątkowego na kolejne 2 miesiące może być 
niewystarczające. Zgodnie z konstytucją moż-
na to było zrobić na maksymalnie 150 dni łącz-
nie, a gdyby sytuacja unormowała się wcześniej, 
można było z tych ograniczeń zrezygnować lub 
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stosować je niepełnie. Pytano także o to – to też 
w kontekście tego, co powiedział pan wicemini-
ster – co konkretnie reguluje omawiana ustawa, 
bo ta ustawa nie rozwiązuje praktycznie żadnych 
problemów. Jeśli przeanalizuje się inne regulacje, 
dotyczące chociażby zarządzania kryzysowego, 
służb mundurowych czy ochrony granicy pań-
stwowej w sytuacji epidemicznej, to dojdziemy do 
stwierdzenia, że regulacje te także pozwalają na 
realizację tych zadań, o których mówi ustawa, no, 
poza jedną kwestią, mianowicie taką, jak selek-
tywnie wybierać dziennikarzy, którzy dostąpią 
łaski znalezienia się na obszarze przygranicznym.

Wreszcie pytano: dlaczego nagle takie roz-
wiązanie? Nad tym także się zastanawiano. 
Oczywiście nie będę teraz w to wnikał. Jak będą 
pytania, to o tym powiem.

W każdym razie, pomimo niekonstytucyj-
nych zapisów ustawy, senatorowie większości 
senackiej dali do zrozumienia, że rozumiejąc po-
wagę sytuacji i zagrożeń na granicy, w odpowie-
dzi na wniosek zgłoszony przez pana senatora 
Martynowskiego, a poparty przez pana senatora 
Komorowskiego, nie zgłosili wniosku przeciwne-
go, czyli wniosku o odrzucenie tej ustawy, a za-
proponowali poprawki do tej ustawy. Wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek nie uzyskał 
akceptacji większości połączonych komisji, 3 ze 
zgłoszonych 4 poprawek uzyskały akceptację 
większości komisji. Dotyczą one przede wszyst-
kim dostępu dziennikarzy do granicy, także ogra-
niczenia obszaru do tego, który dzisiaj objęty jest 
stanem wyjątkowym, oraz kwestii pomocy przed-
siębiorcom pracującym w strefie przygranicznej. 
Ustawa z poprawkami została przyjęta przez 
większość senatorów.

Komisje wnoszą, aby Wysoki Senat przyjął 
ustawę wraz z tymi 3 poprawkami. Dziękuję za 
uwagę.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszo-

ści Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej, pana senatora 
Marka Komorowskiego, o przedstawienie wnio-
sku mniejszości komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator SpraWozDaWca 
marek komorowski 

Pa n ie Ma rsza ł k u! Pa n ie i   Pa now ie 
Senatorowie!

Chciałbym przedstawić wniosek mniejszości, 
złożyć sprawozdanie mniejszości komisji w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy 
państwowej oraz niektórych innych ustaw.

Faktycznie trzeba stwierdzić, że opinia Biura 
Legislacyjnego poruszyła chyba wszystkich. 
Podczas omawiania tej ustawy stwierdziliśmy, 
że ta opinia jest niesamowita. Stwierdzanie w niej 
kategorycznie, iż ustawa jest niegodna z kon-
stytucją, mija się praktycznie z faktami. To jest 
ocena tylko legislatorów, a uprawniony do orze-
kania o zgodności z konstytucją jest Trybunał 
Konstytucyjny.

Podstawą do stwierdzenia tej niezgodności 
z konstytucją stał się art. 123 ust. 1 konstytucji, 
mówiący o tym, kiedy może być nadany ustawie 
tryb pilny. Całkowicie nie podzielamy poglądu 
wyrażonego przez legislatorów, iż ten tryb pilny 
w stosunku do tej ustawy nie mógł być zastoso-
wany. Należałby zadać pytanie, co miałoby się 
stać, co miałoby się wydarzyć na granicy, co by 
się jeszcze musiało wydarzyć, żeby można było 
w polskim parlamencie wprowadzić tryb pilny 
i pilnie reagować na wydarzenia bezpośrednio na 
granicy, zagrażające naszej suwerenności, nasze-
mu bezpieczeństwu. To, że my dzisiaj możemy tu-
taj spokojnie obradować, spierać się, dyskutować 
itd., to, że państwo może funkcjonować, jest tylko 
dlatego, że granica dzisiaj jest szczelna, że strze-
żemy tej granicy, że granica Polski jest, można 
powiedzieć, nienaruszona – aczkolwiek cały czas 
są próby jej nielegalnego przekraczania.

Otóż w tym art. 123 ust. 1 legislatorzy czy legi-
slator stwierdził… Artykuł ten stanowi, że Rada 
Ministrów może uznać uchwalony przez siebie 
projekt za pilny, z wyjątkiem projektów ustaw 
podatkowych, ustaw dotyczących wyboru pre-
zydenta, Sejmu, Senatu oraz organów samorzą-
du – i tutaj uwaga – ustaw regulujących ustrój 
i właściwość władz publicznych, a także kodek-
sów. Spójnik „i”, który jest spójnikiem współrzęd-
nym łączącym, został przez legislatorów uznany 
za spójnik współrzędny rozłączny. Stało się to… 
W związku z powyższym kwestia „regulujący 
ustrój” została jak gdyby tutaj oddzielona. Nie po-
dzielamy tego poglądu. Legislatorzy stwierdzi-
li czy legislator stwierdził, że ten spójnik w tym 



Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

199

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 25 listopada 2021 r.

momencie ma charakter enumeracyjny, a nie ko-
niunkcyjny – enumeracyjny, czyli wyliczający.

Faktycznie, orzecznictwa sądów wojewódzkich 
w tej kwestii są rożne. Ale też ten Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Gliwicach w sprawie 1742/07 
stwierdził, że faktycznie ten spójnik może być 
enumeracyjny, ale zależy to od kontekstu i ade-
kwatności używanych zwrotów. Gdyby faktycznie 
ustawodawca chciał, żeby to był spójnik rozłącz-
ny, to użyłby stwierdzenia „albo”, „bądź”, „lub”, 
„czy”, ewentualnie przecinkami by bez spójnika 
to zaznaczył. Tutaj natomiast jest dodany „a także 
kodeksów”. Trudno więc w naszym mniemaniu 
uznać, że spójnik ten jest enumeracyjny. A skoro 
nie jest enumeracyjny, to tryb pilny temu projek-
towi ustawy może być nadany. Może być nadany. 
I twierdzenie później… Bo w konsekwencji legi-
slator później dochodzi do problematyki, czy usta-
wa ta reguluje właściwość władz publicznych. No 
i w swojej analizie dochodzi, że faktycznie można 
uznać, że normuje ona problematykę właściwości 
władz publicznych, bo odnosi się do terytorium 
– bo właściwość miejscowa sądu to też jest kwe-
stia terytorium. A w dalszej konsekwencji zarzuca 
ustawie nieproporcjonalność w związku z karą 
aresztu za naruszenie zakazów określonych w tej 
ustawie. No, proszę państwa, zakazy to są… Co 
jest wart zakaz, jak nie ma żadnej sankcji? No, 
trzeba wtedy powiedzieć: nie ma zakazu. Taki 
zakaz praktycznie nie jest zakazem, czyli może-
my sobie robić na granicy – wjeżdżać itd. – co 
chcemy. Ten zakaz został objęty… Jest to wykro-
czenie. Czyli nie ma jakiegoś takiego twardego 
stwierdzenia, że jest to przestępstwo itd., tylko 
wykroczenie. W konsekwencji są sankcje nało-
żone z racji wykroczenia. Jeżeli legislator zarzuca 
niekonstytucyjność, a sankcja wydaje mu się nie-
proporcjonalna w stosunku do społecznej szkodli-
wości popełnionego czynu, to tak de facto zarzuca 
niekonstytucyjność wobec kodeksu wykroczeń. 
No, do tego jak gdyby w konsekwencji zmierzamy.

Dalej czytamy w opinii, że jest zakaz poru-
szania się, wyboru miejsca zamieszkania itd., 
itd. No, wręcz coś przeciwnego. Przecież ta usta-
wa w art. 12b ust. 1 mówi, że zakaz ten nie doty-
czy osób stale zamieszkujących, prowadzących 
tam działalność gospodarczą, wykonujących pra-
cę zarobkową. Rodzi się pytanie: czy inna osoba 
może tam stale zamieszkać? Otóż oczywiście, że 
może tam stale zamieszkać. Przecież ta ustawa 
nie wprowadza ani zakazu nabywania nierucho-
mości na tym obszarze, ani zakazu meldowania 

się na tym obszarze. Ona ma regulować sposób 
tam przebywania i postępowania.

Nie podzielamy również zdania, że ustawa 
jest niekonstytucyjna w zakresie wolności pra-
sy i środków społecznego przekazu, jak i prawa 
jednostki do dostępu do informacji publicznej 
oraz wolności pozyskiwania i rozpowszechnia-
nia informacji. Otóż specjalnie jest dodany ust. 2 
we wspomnianym artykule, w którym mówi się, 
że straż, komendant placówki Straży Granicznej 
może zezwolić na przebywanie dziennikarzy, 
wręcz podkreśla się tam: „w szczególności dzien-
nikarzy”. Chodzi o to, żeby dziennikarze nie byli 
pominięci, bo właśnie oni są uprawnieni i mają 
prawo do przebywania na tym terenie, ale mają 
prawo do przebywania tam w sposób cywilizo-
wany, a nie polegający na bieganiu z kamerą po 
całej granicy.

I dalsze stwierdzenia w sławetnej opinii Biura 
Legislacyjnego: „a zatem w drodze aktu podusta-
wowego”… Proszę państwa, co to jest za pojęcie? 
Myśmy się temu sprzeciwiali na posiedzeniu ko-
misji. „W drodze aktu podustawowego”… Co za 
nazewnictwo w Biurze Legislacyjnym? No, legi-
slator chyba zapomniał o art. 87 ust. 1 konstytucji, 
który traktuje rozporządzenie jako źródło prawa 
powszechnie obowiązującego. No więc używa-
nie słowa „podustawowy” daje… W naszej opinii 
to jak gdyby skłania do twierdzenia, że ta opinia 
Biura Legislacyjnego jest tendencyjna. No, po pro-
stu nic innego nie pozostaje. To właśnie ustawa 
nakłada te wszystkie obostrzenia z tym związane, 
a rozporządzenie w sposób techniczny ma tylko to 
uregulować – i to jest zgodne z konstytucją.

Kończąc sprawozdanie – jeszcze w  deba-
cie zabiorę głos – chciałbym poruszyć 2 kwe-
stie. Legislator w swojej konkluzji stwierdził, że 
ustawa nie powinna stać się elementem polskie-
go porządku prawnego i, co też sprawozdawca 
większości komisji stwierdził, żadne popraw-
ki opiniowanej ustawy nie są w stanie zmienić 
jej negatywnej oceny prawnej. Złożone popraw-
ki nie uzyskały na posiedzeniu komisji po-
parcia Biura Legislacyjnego, wręcz odwrotnie 
– Biuro Legislacyjne wobec niektórych popra-
wek stwierdzało, że te poprawki zdaniem Biura 
Legislacyjnego są niezgodne z konstytucją. Ale 
komisja, ponieważ ma większość, stosunkiem 
praktycznie 8 do 6… Komisje przegłosowały te 
poprawki, które i tak nie miały rekomendacji 
Biura Legislacyjnego, jako że są albo niezgodne 
z konstytucją, albo po prostu zdaniem biura po 
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wprowadzeniu tych poprawek ustawa czy te zapi-
sy dalej pozostaną niezgodne z konstytucją. I nie 
wiem, nie zrozumiałem… Z senatorem Markiem 
Martynowskim myśmy nie zgłaszali poprawek, 
tylko zgłaszaliśmy wniosek o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. A w tym wystąpieniu… Nie zro-
zumiałem tego. 

W związku z tym, konkludując, należy stwier-
dzić, że wniosek mniejszości jest taki, żeby przy-
jąć ustawę bez poprawek. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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?

Bardzo proszę. Pan senator Mariusz Gromko.

Senator 
mariUsz Gromko 

Panie Marszałku, ja mam pytanie do senatora 
Marka Komorowskiego.

Panie Senatorze, pan podobnie jak ja jest se-
natorem z województwa podlaskiego, z woje-
wództwa, gdzie w głównej mierze koncentruje się 
kryzys związany z nielegalną migracją. W trakcie 
posiedzenia komisji ze strony zaproszonych gości 
padły takie sugestie, jakoby ludzie mieli już dość 
ograniczeń związanych ze stanem wyjątkowym, 
bo to utrudnia poruszanie się. 

Czy pan w swojej praktyce parlamentarnej, se-
natorskiej, jako senator ziemi podlaskiej, spotyka 
się z takimi opiniami? Czy zgłaszają się do pana 
ludzie, którzy narzekają na ten stan, czy też jest 
wręcz przeciwnie, są bardzo zadowoleni z działań 
rządu na granicy, z faktu, że w pasie stanu wyjąt-
kowego nie mogą poruszać się osoby postronne, 
co daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa?

Senator 
marek komorowski 

Jeżeli chodzi… Tu są jak gdyby 2 kwestie. Ja 
się spotykam w  swoim biurze z  wyborcami, 

z mieszkańcami, spotykam się z nimi, wykonu-
jąc mandat senatorski, poruszając się po terenie 
województwa, po swoim okręgu, ale też po całym 
terenie województwa podlaskiego. Zdecydowanie 
trzeba stwierdzić, że ludzie są zadowoleni… 
Znaczy nie są zadowoleni z sytuacji, która jest 
na granicy – żebyśmy mieli jasność – ale są za-
dowoleni z działań rządu podejmowanych w ich 
ochronie i obronie. Przez te działania, przez kon-
centrację sił i środków czują się na tym terenie 
bezpieczni.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

ra Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku, mam pytanie do pana se-
natora Komorowskiego, który mówił o aktach 
podustawowych. Zdefiniował to jako przejaw, 
powiem delikatnie, małego profesjonalizmu le-
gislatorów. Stąd pytanie.

Czy pan senator jako prawnik wie, że akty 
podustawowe, czyli niższe od ustawy, występują 
w doktrynie prawa konstytucyjnego i w orzecz-
nictwie? Czy pan senator jako były samorządo-
wiec wie, że do aktów podustawowych zaliczamy 
np. akty prawa miejscowego? Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

Senator 
marek komorowski 

Panie Senatorze, w  kontekście tej opinii… 
Rozmawiamy o sytuacji na granicy, bo ta ustawa 
praktycznie…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ale ja nie o to 
pytam.)
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Tak, ja wiem. Wcześniejsza ustawa o ochro-
nie granicy…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ja pytam, czy 
zna pan definicję aktu podustawowego.)

Panie Senatorze, używanie w opinii poję-
cia aktu podustawowego, gdzie zgodnie z kon-
stytucją rozporządzenie jest powszechnie 
obowiązującym prawem… To powinno być dla 
legislatora jak gdyby ważne. Stwierdzenie doty-
czące aktu podustawowego w tym znaczeniu daje 
taki pejoratywny wydźwięk całej opinii Biura 
Legislacyjnego i ja tego jak gdyby nie podzielam. 
Według mnie to jest niepotrzebne stwierdzenie 
w tej konkretnej opinii. Wiadomo, że są ustawy 
i są akty poniżej ustawy, wydawane przez samo-
rządy itd., itd., są rozporządzenia, ale o rozpo-
rządzeniach… znaczy zarządzenia, przepraszam. 
Mówimy o zgodności z konstytucją, więc odno-
simy się do konstytucji. Ja w tym kontekście 
odnoszę się tutaj do konstytucji, nie do innych 
zapisów. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Kwiatkowski chciałby zadać jesz-

cze jedno pytanie, jak rozumiem.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Tak. Chciałbym zapytać, czy pan senator ro-
zumie, że jest definicja prawna aktów podusta-
wowych i w związku z tym… Powtórzę jeszcze raz 
pytanie: czy wie o tej definicji i czy może powie-
dzieć, co w takim razie jest nieprofesjonalnego 
w korzystaniu z nomenklatury prawniczej po-
wszechnie przyjętej, która występuje w doktry-
nie prawa konstytucyjnego, orzecznictwie… Jest 
cały katalog aktów podustawowych. Gdzie jest ten 
brak profesjonalizmu legislatorów? Ja będę bronił 
ich dobrego imienia. Pan powiedział nieprawdę.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

Senator 
marek komorowski 

Panie Senatorze, w kontekście opiniowania 
aktu, czyli sytuacji na granicy… a zatem w drodze 
aktu podustawowego, gdy art. 87 ust. 1 konstytu-
cji mówi o rozporządzeniu, że jest źródłem pra-
wa… takie stwierdzenie uważam za niestosowne. 
Nie mówię tutaj… I stwierdzanie bezpośrednio, 
że jest to sprzeczne z konstytucją, podczas gdy 
o sprzeczności z konstytucją orzeka Trybunał 
Konstytucyjny… Cały czas w naszych różnych de-
batach pojawiają się te kwestie niekonstytucyjno-
ści ustaw wychodzących z Sejmu. To jest trudna 
materia, to jest materia delikatna, wymagająca 
rozważenia i dogłębnej analizy, ale powinniśmy 
jak gdyby stanąć tutaj ponad podziałami i stwier-
dzić, że najważniejsze dobro to jest dobro ojczy-
zny. A to dobro jest naruszane, naruszana jest 
nasza granica. I stwierdzanie, że jakimś aktem 
podustawowym… Uważam, że w tym momen-
cie, w tym miejscu jest to jak gdyby mało… żeby 
tu dobrego słowa użyć… Ja bym w każdym razie 
nie użył takiego słowa „podustawowego”. Możemy 
się spierać, czy rozporządzenie dotyczy kwestii 
technicznych, czy nietechnicznych, bo o tym też 
rozmawialiśmy na posiedzeniu komisji, ale ni-
gdy nie użyłbym w tym kontekście, konfrontacji 
z konstytucją, takiego słowa, że jest to podusta-
wowe. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

ra Wojciecha Koniecznego.

Senator 
woJciech konieczny 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, mam pytanie do obu panów 

senatorów sprawozdawców.
Czy w opinii jednego i drugiego pana senatora, 

jeżeli uchwalimy tę ustawę w takim kształcie, bez 
poprawek, to będzie można wprowadzać ograni-
czenia w niej określone na różnych obszarach kra-
ju, niekoniecznie w obszarze przygranicznym? 
Czy zdaniem panów senatorów tak jest, czy nie? 
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Ponieważ tutaj są rozbieżności, chciałbym uzy-
skać odpowiedź jednego i drugiego pana senatora. 
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję uprzejmie.
Który z panów senatorów chciałby odpowie-

dzieć pierwszy?
Pan senator Komorowski, bardzo proszę.

Senator 
marek komorowski 

Ta ustawa jest ustawą o ochronie granicy pań-
stwowej, więc te zakazy, które zostałyby wpro-
wadzone, jeżeli ustawa zostałaby uchwalona bez 
poprawek, dotyczyłyby tej strefy nadgranicznej, 
nie całego kraju. Trudno uznać cały kraj za strefę 
nadgraniczną, czyli że chronimy granicę, no, nie 
wiem, gdzieś w centrum kraju. To dotyczy więc 
bezpośrednio tej części granicy. Ale takiego du-
żego rozważania na ten temat w komisji nie było.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
JanUsz Pęcherz 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam general-
nie w tej Izbie i w komisjach taki problem, że na 
stwierdzenia naszego biura o niekonstytucyjności 
oburzamy się, że to jest nieprawda. Przypomnijcie 
sobie państwo sytuację, z którą mieliśmy do czy-
nienia przy wyborach kopertowych. Było szereg 
opinii prawnych, w których podkreślano, że roz-
wiązania tam zawarte są niekonstytucyjne. Mimo 
to senatorowie tej strony uważali, że wszystko jest 
zgodne z prawem, po czym się okazało to, co się 
okazało. I tak samo teraz jest problem, że tak na-
prawdę, jeżeli rzecznik praw obywatelskich, jeżeli 
Biuro Legislacyjne Senatu, jeżeli przedstawiciele 
innych organizacji mówią praktycznie to samo, 

mówią o zapisach niekonstytucyjnych, to trud-
no z tym się nie zgodzić. Nie jestem prawnikiem, 
więc nie będę teraz jako nieprawnik dyskutował 
z prawnikiem, który mówi mi, że to jest zapis nie-
konstytucyjny. Będąc tutaj już 2 lata, a wcześniej 
12 lat na stanowisku prezydenta, wiem, że… No, 
jak coś było w ustawie, to nie dyskutowałem, czy 
to jest prawda, czy nie, nawet gdy zapisy mi się nie 
podobały, dopóki te zapisy w ustawie czy w rozpo-
rządzeniu się nie zmieniły, musiałem je stosować.

Wracając do pytania pana senatora, powiem, 
że idąc tropem, jak sądzę, myśli pana senatora, 
można byłoby stwierdzić, że można wprowa-
dzić podobne ustawy dotyczące innego obszaru 
Rzeczypospolitej. Byliśmy na posiedzeniu ko-
misji w pełni świadomi tego, co czynimy, wpro-
wadzając poprawki. Pan senator Komorowski 
stwierdził, że jeśli chodzi o wprowadzenie tych 
poprawek, to nawet nasz legislator mówił, że to 
jest niekonstytucyjne. Co do jednej, czwartej, któ-
rej po prostu nie poparliśmy i dlatego są 3, było 
stwierdzenie wprost legislatora, że to jest niekon-
stytucyjne, a nawet być może niezgodne z prawem 
Unii Europejskiej, więc się wycofaliśmy. Jeśli 
chodzi o pozostałe, to mając świadomość tego, 
że ustawa jest niekonstytucyjna, wprowadzamy 
te poprawki, żeby w ustawie, jeżeli większość ją 
przyjmie, one się znalazły. I to była nasza filo-
zofia działania na posiedzeniu komisji. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Wojciech Konieczny: Chciałbym, 

przepraszam bardzo…)
Dodatkowe pytanie – pan senator Konieczny.

Senator 
woJciech konieczny 

To znaczy doprecyzowanie. Pan senator 
sprawozdawca mniejszości stwierdził, że ty-
tuł tej ustawy, który wskazuje, że dotyczy ona 
obszarów przygranicznych, wystarczy do tego, 
ale ja mam pytanie o treść. Czy gdzieś w treści 
jest ewidentnie zaznaczone, że na pewno to nie 
będzie dotyczyć innych obszarów i nie można 
rozszerzać tej strefy np. o 5, 10, 15, 20 km? Czy 
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mogę być spokojny, że to dotyczy tylko obsza-
ru przygranicznego, czy też w związku z tre-
ścią ustawy w trakcie obrad komisji pojawiły 
się jakieś wątpliwości w tym zakresie? Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
JanUsz Pęcherz 

No, generalnie mogę powiedzieć, że na posie-
dzeniu komisji przedstawiciel ministra spraw 
wewnętrznych, pan wiceminister uspokajał 
wszystkich, mówił, żeby nie martwić się nawet 
o te zapisy, które dotyczą ograniczeń, bo przecież 
na święta można będzie przyjechać, teoretycznie 
będę mógł być na święta u rodziny, gdyż może 
przy okazji będę na mszy, na pasterce, a wtedy 
mogę taką zgodę uzyskać. Tak że te uspokojenia 
były duże.

(Senator Danuta Jazłowiecka: A  my w  to 
uwierzyliśmy?)

No, ja nie chcę wchodzić w inne rozważania, 
bo na posiedzeniu komisji o tym nie było mowy.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, to w takim razie ja pozwolę 

sobie zadać pytanie. Bo jak rozumiem…
(Senator Janusz Pęcherz: Do mnie pytanie?)
Tak. No, do obu panów sprawozdawców.
Sprawa dotyczy tego aspektu, który… Proszę 

mi mierzyć czas – mówię do senatora sekretarza 
– bo obowiązują mnie przecież te same zasady.

Chodzi mi o to, że mówimy o granicy pań-
stwowej, ale jeśli weźmie się pod uwagę to, że 
Polska jest w Unii Europejskiej, to pojęcie grani-
cy ma dzisiaj dwojakie znaczenie: mamy grani-
cę państwa polskiego, taką samą na Bugu i taką 
samą na Odrze, to granica naszej Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej, z  tym że granica na Bugu, 
w przeciwieństwie do granicy na Odrze, jest 

granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. Ja ro-
zumiem, że ustawa i ograniczenia praw oby-
watelskich itd. dotyczą tylko tej części granicy, 
która jest częścią granicy zewnętrznej Unii 
Europejskiej. Tak czy nie?

Senator 
JanUsz Pęcherz 

Tak, te ograniczenia dotyczą tego obszaru. 
A jeśli chodzi o obszar, to mamy tutaj poprawkę, 
żeby on ograniczał się do tego, o czym mówimy 
dzisiaj w stanie wyjątkowym, żeby się pokrywał 
z tym obszarem. My mówimy w poprawce o ta-
kim obszarze.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy są jakieś pytania do senatorów 

sprawozdawców?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
sTanisław GoGacz 

Ja mam pytanie do senatora sprawozdawcy, 
który przed chwilą odpowiadał na pytania, któ-
ry jest właśnie na mównicy. W związku z tym, 
co pan przed chwilą odpowiedział, bardzo pro-
szę o ustosunkowanie się do art. 12 obowiązują-
cej ustawy o granicy państwowej, który to art. 12 
stwierdza – art. 12, który był i który jest – że stre-
fa nadgraniczna obejmuje cały obszar gmin przy-
ległych do granicy państwowej oraz na odcinku 
morskim. Ale nas interesuje właśnie ten odcinek 
lądowy. Czy w kontekście tegoż artykułu państwo 
nadal widzicie jakiś problem, że to będzie niede-
finiowalne? Dziękuję.

Senator 
JanUsz Pęcherz 

W kontekście tego artykułu widzimy taki pro-
blem, że może on nie dotyczyć tego obszaru, który 
już mamy jak gdyby uregulowany na ten moment 
stanu wyjątkowego do 2 grudnia 2021 r.
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WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jeśli nie ma więcej pytań… Nie ma.
Bardzo dziękuję panom senatorom spra - 

wozdawcom.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd 

w trybie pilnym.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku 

prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster spraw wewnętrznych i administracji.

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

Pytanie to miało charakter retoryczny, albo-
wiem widziałem już zmierzającego w stronę try-
buny pana ministra Macieja Wąsika, sekretarza 
stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie SpraW  
WeWnętrznych i aDMiniStracji 
macieJ wąsik 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam niewątpliwy zaszczyt, mogąc dzisiaj 

prezentować…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Prze-

praszam, Panie Ministrze. Prosiłbym państwa 
senatorów o spokój na sali w trakcie wszystkich 
wystąpień, również podczas wystąpienia pana 
ministra. I bardzo proszę o kontynuowanie, Panie 
Ministrze.)

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Mam niewątpliwy zaszczyt reprezentować 

dzisiaj polski rząd przy tej pilnej i jakże ważnej 
ustawie. Z uwagą przysłuchiwałem się sprawoz-
daniom pana senatora Pęcherza i pana senato-
ra Komorowskiego. Wydaje się, że trzeba jednak 
uporządkować tutaj pewne kwestie, dlatego po-
zwoliłem sobie zabrać głos w tej sprawie.

Przede wszystkim, żeby nie było żadnych wąt-
pliwości: ustawa mówi o ograniczeniach tylko 
i wyłącznie w strefie przygranicznej, czyli obsza-
rze, który jest zdefiniowany w ustawie o ochro-
nie granicy państwowej. Chodzi o 15 km wzdłuż 

granicy państwowej, a te ograniczenia mogą być 
nakładane tylko i wyłącznie na tej części granicy, 
która jest zewnętrzną granicą strefy Schengen. 
Te ograniczenia są niejako dedykowane, dotyczą 
tego kryzysu granicznego, który mamy. Jak wie-
my, ustawa o stanie wyjątkowym nie pozwala… 
Konstytucja nie pozwala przedłużać pewnych 
ograniczeń w postaci stanu wyjątkowego, ale 
pozwala na to, żeby wprowadzać pewne ograni-
czenia ustawą. I dlatego mówimy o ustawie, te 
ograniczenia są ustawowe.

Chciałbym przypomnieć państwu, że jest kil-
ka ustaw, które mówią o ograniczeniu porusza-
nia się i nikt z nas nie ma wątpliwości co do ich 
konstytucyjności. To np. ustawa o lasach, która 
w określonej sytuacji zagrożenia daje nadleśni-
czemu możliwość zakazania wstępu do lasów 
państwowych. Według mnie lasy należące do 
Skarbu Państwa to jest między 25% a 30% tery-
torium Polski. I to jest przepis, który nigdy nie 
budził wątpliwości co do swojej konstytucyjno-
ści. Drugi przykład to chociażby prawo wodne, 
które nakłada na zarządcę wałów wprowadzenie 
zakazu wejścia na wały w sytuacji, kiedy może 
to grozić nieszczęściem, stanowić zagrożenie. To 
oczywiste, nikt tego przepisu nie podważa.

I w końcu ustawa, nad którą procedujemy, 
którą nowelizujemy, ustawa o granicy państwo-
wej, daje w tym momencie wojewodzie – słuchaj-
cie państwo: wojewodzie – prawo ustanowienia 
zakazu wstępu na pas drogi granicznej. Tak de 
facto dookoła Polski jest ten pas drogi granicznej, 
oprócz obszarów nadmorskich. Wojewoda może 
więc zakazać wstępu na ten teren.

My uznaliśmy, że w tej ekstraordynaryjnej 
sytuacji… Bo sytuacja jest oczywiście wyjątko-
wa. Mam nadzieję, że wszyscy, jak tu siedzimy, 
zgadzamy się z tą tezą, że sytuacja jest wyjątko-
wa. Uznaliśmy, że naszym służbom granicznym, 
naszej Straży Granicznej, Wojsku Polskiemu 
i  Policji, osobom, które dzisiaj – w  śniegu, 
w deszczu, na mrozie, na chłodzie, czasem w wo-
dzie – stoją przy granicy i jej pilnują, należy dać 
instrument, który sprawi, że ich praca będzie 
wydajniejsza. 

Szanowni Państwo, analizując przepisy, któ-
re ograniczały poruszanie się w tej strefie przy 
granicy Polski z Białorusią, możemy powiedzieć, 
że dały one służbom dużo większe możliwości 
manewrowania niż w okresie przed wydziele-
niem tej strefy. Ja rozmawiam ze strażnikami 
granicznymi, którzy podkreślają, że te przepisy 



Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

205

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 25 listopada 2021 r.

o wprowadzeniu stanu wyjątkowego były niezwy-
kle korzystne z punktu widzenia ochrony granicy 
państwowej.

Chciałbym także podkreślić, że rozmawia-
łem z policjantami, którzy mówią, że ogranicze-
nie wstępu na dane terytorium w sposób wydatny 
poprawia skuteczność Policji w ściganiu prze-
mytników. Rzeczywiście daje to możliwość re-
alizacji pewnych zadań w sposób dużo bardziej 
efektywny.

I dlatego też zdecydowaliśmy się jako rząd 
przedłożyć parlamentowi – oczywiście wpierw 
Sejmowi, a później Senatowi – pilny projekt, któ-
rego głównym elementem jest oczywiście utrzy-
manie tej strefy. Zapewni to także lepsze warunki 
firmom, które będą za chwilę budować zaporę na 
granicy państwowej. Jestem przekonany, że to 
także wzmocni, usprawni ten proces.

Nie zgadzam się z opiniami, które tu padły, 
a które przedstawiał pan senator Pęcherz. No, 
mówił on o wątpliwościach, które mają legisla-
torzy. Chciałbym podkreślić, że ani legislatorzy 
Rządowego Centrum Legislacji, ani legislato-
rzy sejmowi nie zgłosili tego typu wątpliwości. 
Wydaje się, że ten pogląd legislatorów senac-
kich jest tutaj odosobniony. Tak jak mówiłem… 
Przytoczę może ten przepis. No, to jest ustawa 
w  trybie pilnym. Konstytucja mówi, że Rada 
Ministrów może uznać uchwalony przez siebie 
projekt ustawy za pilny, z wyjątkiem projektów 
ustaw podatkowych, dotyczących wyboru pre-
zydenta Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu oraz 
organów samorządu terytorialnego, ustaw regu-
lujących ustrój i właściwości władz publicznych. 
Tu jest regulowana właściwość władz publicz-
nych, ale nie ma regulacji ustroju. Tu jest spój-
nik „i”, tak więc, jak zapewniają nas prawnicy, 
którzy się na tym doskonale znają, trzeba to czy-
tać łącznie. W takim razie ta ustawa może być 
ustawą pilną.

Co do kwestii wyłączenia dostępności, to 
podkreślam… A, podam przykład jeszcze jed-
nej ustawy, uchwalonej bodajże w 2008 r., usta-
wy o zwalczaniu chorób zakaźnych. Ustawa ta 
daje delegację do ograniczenia, w drodze rozpo-
rządzenia, zgromadzeń publicznych, czyli do-
tyka prawa wyjątkowo wrażliwego, jeśli chodzi 
o swobody obywatelskie. Ale ustawa ta daje także 
możliwość wydania rozporządzenia nakazują-
cego przebywanie w określonych miejscach lub 
zakazującego przebywania w określonych miej-
scach. Dlatego też uważamy, że te wątpliwości są 

bezzasadne i prosimy Wysoki Senat o przyjęcie 
tejże ustawy.

Rządowi zależy, żeby ta ustawa weszła w życie 
jak najszybciej. To oczywiste, dlatego jest to tryb 
pilny. Cieszę się, że zgłoszono wniosek o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek, ale rozumiem 
także, że zgłoszenie poprawek do tego projektu 
stanowi pewne wotum nieufności wobec opinii 
wyrażonej przez legislatorów – bo przecież nie 
wyobrażam sobie, że ktoś z państwa senatorów 
zgłaszałby poprawki do ustawy, która z gruntu 
jest niekonstytucyjna.

Panie Marszałku, bardzo dziękuję. I oczywi-
ście jestem do dyspozycji państwa senatorów.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Chciałbym powiedzieć, że moja prośba, którą 

kieruję do państwa senatorów, aby nie prowadzili 
głośnych rozmów w trakcie wystąpień, jest adre-
sowana nie tylko do senatorów, ale do wszystkich 
na tej sali. Prosiłbym o nieprowadzenie głośnych 
rozmów w czasie wystąpień, bo jesteśmy na sali 
obrad Senatu.

Informuję, że obecnie senatorowie mogą 
zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minu-
tę zapytania do przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Krzysztof 
Kwiatkowski.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam 2 
pytania. 

Pierwsze pytanie: czy pan minister podziela 
pogląd, że użycie sformułowania „akty prawne 
podustawowe” jest niestosowne?

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie SpraW  
WeWnętrznych i aDMiniStracji 
macieJ wąsik 

Ja nie jestem prawnikiem, Panie Senatorze, 
i nie chciałbym się do tego odnosić. Nie jestem 
w stanie odnieść się do tego poglądu.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Drugie 
pytanie…)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Rozumiem, Panie Senatorze, że teraz będzie 

to drugie pytanie.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Tak, tak, teraz drugie pytanie, oczywiście.
Konsekwencją stref, które były wprowadzone 

wcześniejszą ustawą i które będą wprowadzone 
jako konsekwencja tej ustawy, jest to, że obiek-
ty, które funkcjonują w strefie, takie jak hotele, 
restauracje, w praktyce nie mogą funkcjonować. 
Oczywiście chodzi o te, które są w strefie. 

Czy pan minister wie, czy wypłacono od-
szkodowania przedsiębiorcom, którzy mają 
swoje obiekty zamknięte, bo funkcjonują w stre-
fie? Mówię o tych odszkodowaniach, które rząd 
zapowiadał.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie SpraW  
WeWnętrznych i aDMiniStracji 
macieJ wąsik 

Bardzo dziękuję za to pytanie, bo wyda-
je się, że można na nie odpowiedzieć krótko. 
Rozmawiałem z wojewodą podlaskim w zeszłym 
tygodniu i miałem zapewnienie, że do końca tego 

tygodnia wszystkie te środki wynikające z wnio-
sków będą wypłacone. Myślę, że podobnie jest, 
jeśli chodzi o wojewodę lubelskiego.

Chciałbym też podkreślić, że strach ma oczy-
wiście wielkie oczy i oczywiście ta ustawa najbar-
dziej uderza w branżę hotelową… no, ustawa czy 
raczej stan wyjątkowy najbardziej uderza w branżę 
hotelową, ograniczenie poruszania się także bę-
dzie teoretycznie uderzało w branżę hotelarską. 
Jednakże chcę państwu powiedzieć, że mamy tam, 
na granicy, 15 tysięcy wojska, 4 tysiące strażników 
granicznych i 2 tysiące policjantów i oni mieszkają 
w tych obiektach, no i bardzo często jest to dobry 
biznes dla właścicieli tych obiektów. Nie żałujmy 
im tego. Na dodatek dostają oni jeszcze odszkodo-
wanie… przepraszam, rekompensatę w wysokości 
65% nieopodatkowanych przychodów. Ja oczywi-
ście nie jestem w stanie zagwarantować, że woj-
sko i Policja wynajmą każdy obiekt znajdujący się 
w strefie, ale wiem o co najmniej kilku obiektach 
w Białowieży, które są w strefie i które są zajęte. 
A wojsko i Policja to są dobrzy płatnicy, dobrze, 
regularnie regulują swoje faktury, nie mają zale-
głości, więc nie ma tutaj żadnego problemu. I oczy-
wiście poza tym przysługuje odszkodowanie.

Jest jeden problem w przypadku większych 
obiektów – rzeczywiście w przypadku przedłu-
żenia tego ograniczenia może szybko dojść do wy-
czerpania pomocy de minimis, czyli tej pomocy, 
której Unia Europejska pozwala bezkarnie udzie-
lać przedsiębiorcom – tak to kolokwialnie na-
zwijmy. Rozmawialiśmy na ten temat na etapie 
sejmowym – uwagi w tej mierze zgłaszał m.in. 
pan poseł Tyszkiewicz – ale także rozmawiałem 
na ten temat z panem ministrem Patkowskim 
i on tydzień temu obiecał, że w ciągu 2 tygodni 
przedstawi rozwiązanie, które będzie satysfak-
cjonowało przedsiębiorców, gdyż albo będziemy 
mogli uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na po-
moc większą niż ta de minimis, albo będzie inne 
rozwiązanie, które będzie korzystne, i jak gdyby 
ten problem rozwiąże.

Chciałbym podkreślić też, że co do istoty py-
tania, to tak, te wszystkie zobowiązania są regu-
lowane, mieścimy się w terminach.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra?
Pan senator Gogacz. Bardzo proszę.
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Senator 
sTanisław GoGacz 

Chciałbym dopytać, Panie Ministrze.
Chciałbym zapytać, czy cele stawiane w do-

dawanym art. 12a ustawy – czyli w przypadku 
konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub 
porządku publicznego w strefie nadgranicznej 
itd. – cele bardzo ważne, w sytuacji, gdybyśmy 
przyjęli tę poprawkę, która została zgłoszona na 
posiedzeniu komisji, a która ogranicza właśnie 
osiąganie wymienionych celów tylko do terenu, 
o którym jest mowa w rozporządzeniu prezyden-
ta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 2021 r… 
Czy w związku z tym nie można byłoby tych ce-
lów osiągać w innej części granicy Polski, gdyby 
zaistniała taka konieczność?

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie SpraW  
WeWnętrznych i aDMiniStracji 
macieJ wąsik 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Ta ustawa jest tak skonstruowana, że te 

cele można by osiągać, gdyby kryzys przeniósł 
się np. na granicę polsko-ukraińską albo na 
granicę Polski z obwodem kaliningradzkim. 
Gdybyśmy wprowadzili tę poprawkę… Ja gene-
ralnie jestem przeciwnikiem tych poprawek. 
Uważam, że one zakłócają właśnie realizację 
przez tę ustawę celów. I uważam, że tych celów 
nie osiągnęlibyśmy, gdyby ta poprawka prze-
szła. Moja rekomendacja dotyczy zgłoszonych 
poprawek, które tu widziałem. Pomimo tego, że 
traktuję je jako jednak nietrafienie do świado-
mości państwa senatorów tej niekonstytucyj-
ności… Jeżeli pracujemy nad ustawą, to znaczy, 
że dajemy jej szansę, a to znaczy, że argumenta-
cja, iż ustawa jest niekonstytucyjna, jest chybio-
na. Mimo wszystko – mimo tego pozytywnego 
oglądu zgłoszenia poprawek – jestem przeciwko 
tym poprawkom, bo one jak gdyby wypaczają 
cel tej ustawy.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Jak widzę, nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję panu ministrowi.
Otwieram…
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: Ja 
także dziękuję.)

Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.
(Głos z sali: Wyszedł.)
Nie, nie wyszedł. Proszę państwa, pan senator 

Kwiatkowski po prostu z trochę innej strony do 
nas przychodzi. Miejmy nadzieję, że na tym li-
sta niespodzianek fundowanych nam przez pana 
senatora się kończy. I z uwagą czekamy na pana 
wystąpienie.

Bardzo proszę.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 
Państwo!

Gościliśmy w Senacie 2 dni temu przedstawi-
cieli firm z terenów, które są w zamkniętej stre-
fie. Gościliśmy tutaj dyrektora hotelu „Żubrówka” 
z Białowieży, właścicieli restauracji „Carska”, 
właściciela restauracji „Tatarska Jurta”, właści-
ciela hotelu „Białowieski” z Białowieży. I mogę 
tak kontynuować. Żaden z tych przedsiębiorców 
nie dostał ani złotówki, pomimo złożenia wnio-
sku. Przyznaję, że w tej grupie był 1 przedsiębior-
ca… W zasadzie to była kobieta. I ona dostała to 
odszkodowanie. To była kobieta, która prowadzi 
pensjonat akurat w województwie lubelskim. Ci, 
którzy są z Białowieży, z Kruszynian, z innych 
terenów województwa podlaskiego nie dostali ani 
złotówki odszkodowania.

Dlaczego o tym mówię? Ja rozumiem, że są 
określone okoliczności, kiedy państwo polskie 
mówi: w tej konkretnej sytuacji musimy wpro-
wadzić pewne ograniczenia. Ale wtedy odpo-
wiedzialnością państwa jest to, że tak powiem, 
żeby tych ludzi traktować poważnie. Ja dlatego 
świadomie posługuję się konkretnymi nazwa-
mi firm.
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Panie Ministrze, pan mówi, że to jest doskona-
ły biznes dla tych przedsiębiorców, którzy kwa-
terują służby mundurowe. Dobrze, że oni tam 
są. Tylko musi pan też wiedzieć, jak to w prak-
tyce wygląda. Stawka wyżywienia za cały dzień 
to 44 zł, za wszystkie posiłki. Ci przedsiębiorcy 
stają na wysokości zadania, żeby to były jak naj-
lepsze posiłki, bo mówimy o funkcjonariuszach, 
którzy chronią polskiej granicy, którzy czę-
sto po nocach… Oczywiście to umundurowanie 
z wiadomych względów, jak się chodzi po lasach 
i bagnach, jest w określonym stanie. Ci funkcjo-
nariusze potem do hoteli czy do innych placó-
wek wracają. Mówię o tym, bo tu nie chodzi o to, 
że ktoś chce zarabiać i robić jakiś biznes czy, jak 
pan powiedział, ma dobry biznes. Chodzi o to, że 
ci ludzie są w dramatycznej sytuacji i naprawdę 
musimy zrobić wszystko, żeby ta pomoc do nich 
trafiła. Jak za chwilę pan powie, że wojewoda pod-
laski wysłał właśnie pieniądze, to pierwszy panu 
przyklasnę, a jutro będę sprawdzał, czy są już na 
koncie tych przedsiębiorców, którzy wczoraj, kie-
dy byli tutaj, mówili, że tych pieniędzy nie dostali.

Szanowni Państwo, dlatego zdając sobie spra-
wę z tego, że w przypadku niektórych tych pla-
cówek, a także hoteli, jest tak, że to są placówki, 
które zatrudniają po kilkadziesiąt osób, muszę 
powiedzieć, że ten zakres pomocy, który wynika 
z pomocy de minimis, jest oczywiście zbyt mały. 
Musimy pamiętać o tym, że pomoc de minimis 
obowiązuje przez 3 lata. Czyli jeżeli ktoś otrzy-
muje teraz pomoc, bo miał zamknięty hotel we 
wrześniu czy w październiku, czy w listopadzie, 
to on już z tej pomocy nie będzie mógł skorzy-
stać do listopada 2024 r. Dlatego w tym zakresie 
zgłaszamy poprawkę. Ona już została zgłoszo-
na, żeby była podstawa ustawowa do wyjścia 
z pomocą tym, którzy przecież wcale nie chcą 
zarobić, tylko chcą normalnie funkcjonować. 
I powtórzę jeszcze raz: tu nie ma z mojej strony 
krytyki, tu jest stwierdzenie faktu, że w określo-
nych sytuacjach państwo polskie musi ponosić 
także konsekwencje podejmowanych przez siebie 
decyzji i nie mówimy przecież o konsekwencjach 
negatywnych.

Szanowni Państwo, teraz powiem o popraw-
kach, które już przyjęła komisja. Wstęp dzien-
nikarzy. Zwróćcie państwo uwagę, że my dzisiaj 
jesteśmy w dramatycznej sytuacji, jeśli chodzi 
o wizerunek państwa polskiego – to Łukaszenka 
decyduje, jaki dziennikarz, na jakich zasa-
dach i co będzie pokazywał wyłącznie od strony 

białoruskiej. To jest oczywiście sytuacja fatalna. 
Nam zależy na tym, żeby polscy dziennikarze 
mogli pokazywać, jaka jest faktyczna sytuacja 
na granicy. Państwo w przepisie proponowa-
liście, żeby tę decyzję podejmował komendant 
placówki granicznej w uzasadnionych przypad-
kach. Co w przepisach prawa znaczy regulacja 
„w uzasadnionych przypadkach”? To jest oczy-
wiście regulacja niedoprecyzowana. Ona oznacza 
w praktyce, że intencją ustawodawcy jest, żeby 
ta decyzja była podejmowana w sposób niewery-
fikowalny w oparciu o ustawowo zapisane kry-
teria. I tutaj znowu, ja tego nie krytykuję, ja to 
opisuję. Nie mamy tutaj sposobu podejmowania 
decyzji opartego na jasno opisanych kryteriach. 
Tak, uważamy, że to jest błąd, bo znowu będziemy 
się spotykać – dla odmiany my – z sytuacją, że 
będzie się mówić, że my też w sposób uznaniowy 
pokazujemy, co się dzieje na granicy.

To samo jest w przypadku obszaru… W prak-
tyce to, co państwo proponujecie, to jest oczywi-
ście rozszerzenie tego obszaru, a sami mówicie 
– pan minister przed chwilą o tym mówił – że do-
tychczasowe przepisy się sprawdziły. Stąd kolejna 
poprawka Senatu, żeby ten obszar pozostał taki, 
jaki był. No i oczywiście to, o czym już mówiłem, 
tj. kwestie pomocy przedsiębiorcom.

Proszę zwrócić uwagę, że ja tu nie ataku-
ję przepisów ustawy. Ja pokazuję pewne rzeczy, 
które mogą być lepiej zapisane, nie w trybie kon-
frontacyjnym, tylko w takim trybie, żebyśmy 
wspólnie szukali lepszych rozwiązań. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę…
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: Czy 
mogę ad vocem?)

Panie Ministrze, przepraszam, ale nie ma ta-
kiej formuły. Pan, Panie Ministrze, będzie jeszcze 
na koniec debaty mógł się do tego ustosunkować.

Bardzo proszę o zabranie głosu panią marsza-
łek Gabrielę Morawską-Stanecką.

(Głosy z sali: Zdalnie, zdalnie.)
Jak rozumiem, zdalnie?
(Głos z sali: Następny, nie ma pani…)
Jak rozumiem, nie ma pani marszałek.
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W takim razie bardzo proszę o zabranie głosu 
pana senatora Burego.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
Jacek BUry 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Drodzy 

Państwo!
Chciałbym zacząć od cytatu: „Ja stoję na 

oczywistym dla każdego polskiego obywatela 
wniosku, że najwyższym aktem prawnym jest 
Konstytucja RP”. Wiecie państwo, kto powiedział 
to chyba ze 2 miesiące temu? Premier Mateusz 
Morawiecki, kiedy zastanawiano się w Polsce nad 
wyższością prawa unijnego nad polską konsty-
tucją. Dzisiaj mamy w tej Izbie następną dysku-
sję nad ustawą, co do której głównym zarzutem 
jest to, że jest niekonstytucyjna. Prawnicy mó-
wią, że ten akt prawny nie jest zgodny z konstytu-
cją. Jak się zachowuje w tym momencie rząd oraz 
Prawo i Sprawiedliwość? Mówią: nie, wszystko 
jest w porządku. Czyżby, proszę państwa, punkt 
widzenia…

(Rozmowy sali)
( Wi ce m ar sz ał ek  Mi ch ał  Kamiń ski : 

Przepraszam, Panie Senatorze. Panie Ministrze, 
ja podczas pana wystąpienia dbałem o to, aby nikt 
panu nie przeszkadzał i chyba przyzna pan, że to 
robiłem. Bardzo bym prosił, aby pan razem z se-
natorem Krzysztofem Kwiatkowskim, o którego 
komfort wystąpienia też dbałem, nie przeszka-
dzał występować czcigodnemu panu senatorowi 
z Lublina z trybuny senackiej.)

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wracam do meritum. Czyżby punkt widzenia 

zależał od punktu siedzenia? Kiedy trzeba się za-
słaniać konstytucją, to premier się zasłania. Kiedy 
mówimy, że jakaś ustawa, którą próbuje się prze-
pchnąć, jest niekonstytucyjna, mówimy: nie, nie 
jest niekonstytucyjna, według nas jest okej i nie 
będziemy słuchać prawników. Ja wiem, że ma-
cie, Drodzy Państwo z Prawa i Sprawiedliwości, 
większość w parlamencie, która pozwoli prze-
pchnąć każdy akt prawny. Ale czy to jest dobre, 
czy to jest słuszne? Nie będę się odnosił do tych 5 
podstawowych zarzutów, jakie prawnicy podają 
jako argumenty za niekonstytucyjnością. Chodzi 
tutaj chociażby o możliwość wydłużania w nie-
skończoność stanu wyjątkowego nie pod kontrolą 

parlamentu, ale tylko i wyłącznie na zasadzie 
przedłużania tego stanu przez właściwego mini-
stra czy ograniczenia w zakresie dostępu i wol-
ności prasy. Jest dużo tych zarzutów. 

Nie byłbym sobą, gdybym, proszę państwa, 
nie proponował jakichś rozwiązań. Tracimy czas, 
dyskutując tutaj o tej ustawie, a można by było 
to zrobić troszeczkę inaczej. Historia polskiego 
prawa zna przypadki, kiedy niższa instancja nie 
zakończyła postępowania, a już wyższa się wy-
powiadała. Może powinniśmy w tym przypadku 
zrobić tak samo? Znamy sytuacje, kiedy wyższa 
instancja w przypadku nawet tu obecnego mi-
nistra, który ponownie, jak widzę, zabiera głos 
w kuluarach, orzekła, że przed zapadnięciem 
wyroku, właściwie uprawomocnieniem się wy-
roku pan minister doświadczył łaski prezyden-
ta. Można i tak, proszę państwa, że zanim coś się 
uprawomocni i wejdzie w życie, można zadziałać 
w instancji wyższej. Zapytajmy może Trybunał 
Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, czy ta ustawa 
jest konstytucyjna, czy nie i dopiero wtedy nad 
nią debatujmy. Marnujemy tutaj naprawdę mnó-
stwo czasu. Ja trochę ironizuję, bo wydaje mi się, 
że i tak przepchniecie tę ustawę w takiej wersji, 
w jakiej będziecie chcieli, odrzucicie nasze po-
prawki, które są mądre i które prowadzą do tego, 
żeby prawa obywatelskie i konstytucja były sza-
nowane, jednocześnie zapewniając w tej sytuacji 
rozwiązanie. Bo chodzi o to, żeby polska granica 
faktycznie była broniona i żeby polscy obywatele 
byli bezpieczni, ale to może się odbywać bez naru-
szenia konstytucji i praw obywatelskich Polaków.

Proszę państwa, jeszcze jedna rzecz. 
Spóźniliście się troszeczkę z tą ustawą, takie mam 
wrażenie. Jak wiemy, ten problem na granicy już 
od jakiegoś narastał, a rząd – takie są moje wraże-
nia – nie był do końca zainteresowany sprawnym 
rozwiązaniem tego problemu. Nie poproszono 
Frontexu, nie poproszono NATO, przedstawicieli 
tych organizacji po to, żeby pojawili się na grani-
cy i dali wsparcie polskiemu żołnierzowi, polskiej 
Straży Granicznej. Nie chcieliście umiędzynaro-
dawiać tego konfliktu, bo, jak mam wrażenie, ten 
konflikt trochę niektórym pasował. Jak mówię, to 
jest moje przypuszczenie, a jeżeli tak by było, to 
byłbym zdruzgotany.

Ta ustawa ma jak gdyby pozwolić na ciągnię-
cie tego konfliktu. Ale proszę państwa, prezydent 
powiedział, że nie uznaje rozmów nikogo, kto bę-
dzie nad naszymi głowami próbował się dogadać 
z Putinem czy Łukaszenką. Mówił to o Angeli 
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Merkel. Jak widzimy, Unia Europejska zadzia-
łała. Jesteśmy we wspólnocie, która zatroszczyła 
się… troszcząc się o siebie, zatroszczyła się o nas, 
Polaków. Ten konflikt przygasa. Miejmy nadzieję, 
że niedługo wygaśnie, że Putin się opamięta, że 
Łukaszenka też zrozumie, gdzie jest jego miejsce. 
Jednak mam wrażenie, że zabrano wam zabawki 
i myślicie: czym teraz będziemy straszyć ludzi, 
jeżeli nie konfliktem? Zajmiemy się tym, proszę 
państwa, co jest istotne. Ja widzę, że ponieważ ten 
konflikt przygasł, i bardzo dobrze, że on przyga-
sa, to musieliśmy wrócić do realnych tematów. 
Wczoraj minister… nie minister – przepraszam – 
pani marszałek Witek nareszcie zaczęła zauważać 
problem pandemii i tego, że mnóstwo ludzi umie-
ra w Polsce. To są realne problemy, którymi po-
winniśmy się zająć. Dzisiaj pan premier Mateusz 
Morawiecki mówił o drożyźnie, o tym, że rząd 
zauważył problem – nareszcie, po długim czasie – 
i że ma zamiar wprowadzić pakiet. Mam nadzieję, 
że on będzie dobry i skuteczny. Biję brawo, jeżeli 
ktoś próbuje walczyć z tą drożyzną. Szkoda, że tak 
późno. Szkoda, że sami nakręciliście ten problem, 
prowadząc taką, a nie inną politykę gospodarczą. 
Ale najwyższy czas się obudzić.

Proszę państwa, ta ustawa w pewnym stopniu 
jest potrzebna, ale apeluję: nie łammy prawa, nie 
łammy konstytucji. Nie tędy droga, żeby zapew-
nić Polakom bezpieczeństwo i dobrostan prawny. 
Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator, 

panią marszałek Gabrielę Morawską-Stanecką. 
Bardzo proszę.

(Rozmowy na sali)
Przepraszam najmocniej, ale wygląda na to, 

że po raz kolejny mamy kłopoty w łączeniu z pa-
nią marszałek.

W takim razie bardzo proszę o zabranie głosu 
– przepraszam, ale już drugi raz próbowaliśmy 
– panią senator Lidię Staroń.

Senator 
Lidia sTaroń 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dalej na naszą granicę… 

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Inspirowani przez reżim Białorusi. Z na-

grań wynika, że są to ludzie niezwykle agresyw-
ni, którzy…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Stosować się do poleceń polskich służb. Ci 

ludzie dopuszczają się aktów przemocy wobec 
funkcjonariuszy naszego państwa i nie chodzi 
o  incydentalną agresję, ale o skoordynowane 
ataki będące bezpośrednim zagrożeniem zdro-
wia i życia naszych żołnierzy, strażników gra-
nicznych i policjantów.

Skala jest masowa. Emigranci przebywają na 
Białorusi jako turyści, którzy dobrowolnie przy-
lecieli do tego kraju… Szukając lepszych warun-
ków ekonomicznych, depczą prawa Polski i jej 
obywateli, godzą się na to, aby być narzędziami 
w rękach reżimu białoruskiego i rosyjskiego. Nie 
można tego tłumaczyć. Po drugiej stronie są oby-
watele Polski, ich życie, zdrowie, bezpieczeństwo. 
Czy można tłumaczyć rzucanie kostkami bruko-
wymi, kamieniami, kłodami, granatami hukowy-
mi, używanie gazu, petard, szkolenia w zakresie 
dźgania nożem w szyję, aby odebrać zdrowie i ży-
cie innym, chęcią zdobycia świadczeń socjalnych 
np. w Niemczech? Nasi funkcjonariusze mają tyl-
ko jedno życie, mają dzieci, rodziny. Czy my tego 
nie widzimy? Mamy tylko widzieć zdjęcia dzieci, 
kobiet, często pozowane, oraz młodych mężczyzn, 
którzy za moment z kamieniami w rękach sforsu-
ją naszą granicę. Granice naszego domu, Polski, 
to tak jak drzwi do naszego mieszkania. Możemy 
je wyrzucić…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Niech przychodzą, a potem ustalimy, kim 

są. Cóż z tego, że będziemy musieli ich utrzymy-
wać? Będzie humanitarnie, przecież możemy na 
nich pracować. Jak będą otrzymywać mieszka-
nia w sytuacji, kiedy wielu polskich obywateli nie 
może sobie na nie pozwolić, to też będzie huma-
nitarnie. Jak zabiorą wolność religijną lub oby-
watelską, bo poczują się urażeni, to ze względu 
na poprawność nawet nic nie powiemy. Trzeba 
poczekać, aż któryś z nich postanowi zabrać ży-
cie. Co innego, kiedy im pomagamy tam, gdzie 
mieszkają.

Trzeba jeszcze raz podkreślić, i trzeba to czę-
sto mówić, że osoby szturmujące granicę polsko-
-białoruską nie są uchodźcami. Przypomnijmy: 
art. 1 ust. A pkt 2 konwencji genewskiej wskazuje, 
kto jest uchodźcą, a art. 31 ust. 1 tej konwencji…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
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…Dopuszczalność działań represyjnych wo-
bec tych osób, które bezprawnie przybyły z te-
rytorium Białorusi. Podkreślmy, że są to osoby 
dobrowolnie przyjęte przez…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Białoruskie. Ich zachowania, słowa świad-

czą o tym, że te osoby po prostu chcą się dostać 
do świata, w którym żyje się dostatniej, i to jest 
jedyna motywacja do bezprawnego, nielegalnego 
przekraczania naszej granicy. „Bardziej dostat-
ni” nie jest równoznaczne z prześladowaniem. 
Przypominamy: to nie są uchodźcy, to są m. in. 
obywatele Iraku zaproszeni przez białoruski re-
żim, korzystający z białoruskich bądź tureckich 
linii lotniczych, mający białoruskie…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Którzy przez Białoruś chcą przedostać się do 

Polski i dalej do Europy Zachodniej. Prawnie ci 
ludzie to turyści czy emigranci ekonomiczni. Oni 
wprost przyznają, że celem…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Niemcy i  to ze względu na świadcze-

nia socjalne, które tam są. Nie ma tu żadnego 
zastosowania…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Na którą powołują się zwolennicy wpuszcza-

nia wszystkich ludzi przez nasza granicę, oczy-
wiście humanitarnie. Nawet gdyby wśród tych 
osób znaleźli się prawdziwi uchodźcy, np. jazydzi, 
to i tak Polska nie miałaby bezwzględnego obo-
wiązku ich przyjmować, wiedząc, że na terenie 
Białorusi nie toczy się żadna wojna, jak również 
że migrantom nie grozi żadne niebezpieczeństwo 
ze względu na ich rasę, religię, obywatelstwo – to 
jest art. 33 konwencji.

Poza tym jest jeszcze art. 32: państwo może 
wydalić nawet osobę powołującą się na status 
uchodźcy. A zatem tym bardziej ma prawo nie 
wpuszczać takiej osoby, jeżeli zagrożone jest bez-
pieczeństwo państwowe lub porządek publiczny. 
Niekontrolowany napływ ludzi o nieznanej prze-
szłości, których nie znamy, nielegalnie przez na-
szą granicę oczywiście zagraża bezpieczeństwu 
naszego państwa. Niestety pewne środowiska 
w Polsce nie tylko zdają się tego nie zauważać, ale 
wręcz zdają się działać wbrew interesom Polski, 
realizując niekiedy scenariusz Łukaszenki czy 
Putina. Nie interesuje ich, skąd ci ludzie są, co 
robili w przeszłości, czy są…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Skąd są. Nawet bezsporny fakt, że mi-

granci są wykorzystywani przez te reżimy do 

wywołania poważnego kryzysu w naszym re-
gionie, nie stanowi dla tych środowisk proble-
mu. Doświadczenia państw zachodnich, które 
w 2015 r. przyjęły znaczną liczbę migrantów i te-
raz borykają się z rosnącą falą przestępczości, 
problemami obyczajowymi i finansowymi, skła-
niają do refleksji w temacie niekontrolowanego 
nieprawnego przyjmowania rzeszy ludzi, zwłasz-
cza z innych kręgów kulturowych. Ci ludzie się 
nie asymilują i nie zamierzają się stosować do 
naszych zwyczajów i norm kulturowych. Są bo-
lesne doświadczenia Niemiec, Francji, Wielkiej 
Brytanii czy Szwecji. Kto będzie temu winien…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Nie będzie Polska i jej obywatele? Migranci? 

Czy może tzw. opozycja i środowiska z nią zwią-
zane, które, wiedząc o zagrożeniu, tak beztrosko 
i bezrefleksyjnie walczą pod sztandarem bardzo 
często fałszywego humanitaryzmu? Tyle trzeba, 
że Unia Europejska wcale nie kwapi się do fak-
tycznej pomocy w ochronie…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
Nie dość, że podczas ochrony granicy ze-

wnętrznej Unii Europejskiej nie otrzymujemy od 
rzeczonej Unii realnej większej pomocy, to jeszcze 
dodatkowo oczekuje się od nas zaniechania jednej 
z metod wykorzystywanych do powstrzymania 
naporu migrantów.

Prawda jest taka, że ci, którzy najgłośniej 
krzyczą o wpuszczeniu rzeszy ludzi pod auspi-
cjami Łukaszenki, w istocie niczym nie ryzykują. 
To nie opozycja poniesie odpowiedzialność i kon-
sekwencje swych działań. Czy ich obchodzą pro-
blemy zwykłego, szarego człowieka, który będzie 
musiał borykać się z agresją tych ludzi? To nie 
ich córki będą ofiarami zachowań ludzi z obrębu 
kulturowego, gdzie kobieta nie jest…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
To nie ich rodziny będą czuły strach, wcho-

dząc na niektóre, a potem coraz liczniejsze osiedla 
różnych migrantów.

Mamy tę komfortową sytuację, że możemy 
uczyć się na doświadczeniach innych. W tej sy-
tuacji Polak może być mądry po szkodzie, ale nie 
swojej, a społeczeństw Europy Zachodniej. Nie 
musimy przeżywać tego, co one.

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Że obecnie działania zarówno tandemu 

Rosja – Białoruś, jak i często Unii Europejskiej 
nie mają na celu walki o prawa człowieka. To 
jest cyniczna walka o interesy i strefy wpływów. 
Argumenty o ochronie biednych uchodźców są 
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jedynie narzędziem nacisku politycznego. Wobec 
tego każda inicjatywa legislacyjna mająca na 
celu poprawę ochrony naszych granic zasługu-
je na uwzględnienie. Także ta, w tym punkcie. 
Oczywiście, być może z poprawkami. Nikt nie…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Prawa do życia. Jednocześnie mamy prawo 

chronić siebie, dbać o bezpieczeństwo naszych 
obywateli, naszych dzieci. Prawa człowieka obej-
mują nie tylko migrantów, lecz także nas. Mamy 
nie tylko prawo, lecz także obowiązek bronić na-
szej ojczyzny, a więc także naszej tożsamości kul-
turowej, tożsamości chrześcijańskiej. To właśnie 
dzięki niej możemy dziś żyć w wolnym kraju, 
w którym nikogo, także uchodźców, się nie prze-
śladuje, ale często się pomaga. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Jerzego Wcisłę.

Senator 
Jerzy wcisła 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Po co państwom potrzebne są rządy? Albo 

inaczej: kiedy rządy są najbardziej potrzebne 
społeczeństwu? Nie wtedy, gdy życie toczy się 
w przewidywalny sposób, i nie po to, by straszyć 
społeczeństwo problemami. Rządy są najbardziej 
potrzebne po to, by w sytuacjach szczególnych, 
nieprzewidywalnych wskazywać, jak rozwiązać 
problemy, jak najszybciej wrócić do normalności. 
Ja mam wrażenie, że w Polsce od 6 lat mamy do 
czynienia z rządem, który swoją rolę postrzega 
wręcz odwrotnie, czyli dba o to, by nie było nor-
malnie i byśmy żyli w atmosferze ciągłego zagro-
żenia i stanu wyjątkowego.

Oczywiście czasem zdarza się, że rządy muszą 
zmierzyć się z rzeczywiście szczególnymi sytu-
acjami. Np. rząd PO-PSL musiał sobie poradzić 
z najgłębszym ogólnoświatowym kryzysem fi-
nansowym od lat dwudziestych XX w.

(Senator Marek Pęk: I  z  OFE, i  z  wiekiem 
emerytalnym.)

Ten rząd zrobił to tak, że dzisiaj wielu Polaków 
nie ma nawet świadomości, że ten kryzys nastą-
pił i objął także Polskę. Uczą tego na wszystkich 
uniwersytetach. Obecnemu rządowi, Prawu 
i Sprawiedliwości, też przychodzi zmierzyć się 
z sytuacjami trudnymi. Jedną jest pandemia, 
drugą kryzys na granicy z Białorusią. Z pande-
mią rząd radzi sobie w taki sposób, że bijemy 
rekordy zachorowań i umieralności z powodu 
koronawirusa. Nawet powołana przez premiera 
Rada Medyczna domaga się wprowadzenia ogra-
niczeń dla niezaszczepionych, a rząd nie podejmu-
je żadnych działań, bo sondaże pokazują, że jego 
elektoratowi to by się nie podobało. Wolą państwo 
epatować Polaków informacjami o biciu kolejnych 
rekordów umieralności. 

A jak rząd radzi sobie z problemem uchodź-
ców na granicy z Białorusią, z problemem wy-
generowanym w sposób oczywisty przez reżim 
Łukaszenki? Przede wszystkim zgodnie z własną, 
autorską strategią rząd ten usilnie dba o to, aby 
problem za szybko nie znikł i aby to właśnie rząd 
był jedynym podmiotem, który ma prawo do wie-
dzy i podejmowania decyzji w tej sprawie. Temu 
służyło wprowadzenie stanu wyjątkowego i za-
mknięcie mediom dostępu do informacji o tym, 
co naprawdę dzieje się na granicy. Temu służy-
ło uparte i trwające do dziś odpychanie udzia-
łu funkcjonariuszy Europejskiej Agencji Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej Frontex w ochronie 
tej granicy. Oczywiście kpiną jest twierdzenie, 
że Straż Graniczna i  bez Frontexu daje sobie 
radę z  ochroną granic. Frontex jest nam po-
trzebny do tego, by konflikt z Białorusią przestał 
być tylko sprawą Polski, a stał się konfliktem 
Unii Europejskiej i NATO oraz strefy Schengen. 
Problem w tym, że takie rozwiązanie odbiera 
PiS wspomniany wcześniej monopol na wiedzę 
o tym, co dzieje się na granicy, bo funkcjonariu-
szom Frontexu żaden polityk nie będzie mógł 
zamknąć ust rozkazem, jak to można zrobić z pol-
skimi funkcjonariuszami.

Z tych samych powodów rząd nie chce rozwią-
zać problemu nie tyle z uchodźcami, ile z zaanga-
żowaniem Białorusi w spór polityczny. A politykę 
po to właśnie wymyślono, by sporów między-
narodowych nie rozwiązywać przez stawianie 
murów i  tysięcy funkcjonariuszy na granicy. 
Takie spory załatwia się siłą polityczną. Polska 
tę siłę ma, tkwi ona w naszej obecności w Unii 
Europejskiej i NATO. Tkwi w sojuszach, które są 
współcześnie najsilniejsze w naszych dziejach. 
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Dlaczego z nich nie korzystamy? Bo takie rozwią-
zanie odbiera rządowi pielęgnowaną wyłączność 
na zarządzanie tym kryzysem i na zarządzanie 
informacją o nim. Doszło do tego, że nasi sojusz-
nicy z NATO i z Unii Europejskiej sami zaczyna-
ją naciskać na Białoruś, za co są przez polskiego 
prezydenta krytykowani, chociaż to już przynosi 
pozytywne efekty.

Dlaczego nie wykorzystujemy blokady gospo-
darczej? Politycy PiS wolą opowiadać o wojnie, 
bezwstydnie porównują obecną sytuację z napa-
ścią Związku Sowieckiego w 1939 r. Tak było na 
tej sali, z tej mównicy porównywano to, co dzisiaj 
dzieje się na granicy z Białorusią, z 17 września 
1939 r., porównywano bohaterstwo dzisiejszych 
funkcjonariuszy Straży Granicznej z  boha-
terstwem polskich żołnierzy ginących w woj-
nie obronnej. Z całym szacunkiem dla Straży 
Granicznej – to nie są porównywalne sprawy. 

I co to za wojna, Wysoki Senacie, jeśli z wro-
giem prowadzi się interesy? W czasie II wojny 
światowej taką postawę nazywano kolaboracją, 
a teraz bez przeszkód przez Białoruś do Polski 
wjeżdżają setki tysięcy kontenerów z  Chin. 
W Chinach już się mówi głośno, że trzeba bę-
dzie zorganizować transport do Europy przez 
Litwę i Ukrainę, jeśli Polska zablokuje tę drogę. 
A w Polsce cisza. Eksperci nie mają wątpliwości, 
że całkowita blokada handlu z Białorusią mogła-
by szybko rzucić gospodarkę naszego sąsiada na 
kolana.

Czy to nie są dowody, że obecny rząd nie 
tyle rozwiązuje, co pielęgnuje ten konflikt? Po 
co? Bo łatwo sobie wyobrazić, o czym by roz-
mawiali Polacy, gdyby nie sytuacja na granicy. 
Rozmawialiby o rosnących cenach, o pandemii, 
nad którą rząd nie panuje, o tasiemcowym seria-
lu z aferami klasy rządzącej, o kompromitującej 
rząd aferze mailowej czy wreszcie o dziesiątkach 
miliardów złotych, które nie mogą dotrzeć do 
Polski, bo wewnętrzne intrygi i osobiste intere-
siki klasy rządzącej nie pozwalają rządowi speł-
nić wymogów, na które blisko pół roku temu się 
zgodził.

Wysoki Senacie, może zabrzmi to brutalnie, 
ale konflikt na granicy polsko-białoruskiej znako-
micie nadaje się do tuszowania tego, jak ten rząd 
źle sobie radzi z rozwiązywaniem wewnętrznych 
problemów.

(Głos z sali: Bogu dzięki, że jest…)
Proponowana ustawa jest niestety konty-

nuacją dotychczasowych działań, niczego nie 

załatwia i nie przybliża rozwiązania problemu, 
przy tym w sposób oczywisty łamie konstytucję 
i narusza prawa osobiste i prawa obywatelskie, 
naraża polskie firmy na straty, których rząd nie 
chce ponieść, i nadal pozwala rządzącym zarzą-
dzać informacją o tym, co naprawdę dzieje się 
na granicy. Obiecana zgoda na obecność dzien-
nikarzy w strefie przygranicznej jest tak skon-
struowana, że w pełni uzależnia to prawo od woli 
decydenta PiS-owskiego. Na wstępie powiedzia-
łem, że rząd jest potrzebny m.in. po to, by przy-
wracał normalność. Ten rząd, co – mam nadzieję 
– wykazałem, tego nie robi i przywracać normal-
ności nie chce.

Eksperci, ale też polscy generałowie ostrze-
gają, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej 
to może być tylko poligon doświadczalny przed 
groźniejszymi prowokacjami, tym razem na li-
czącej 210 km na lądzie i 22 km na morzu grani-
cy z Rosją. Tak się składa, że dotyczy to mojego 
regionu, graniczącego z obwodem kaliningradz-
kim. Czy temu rządowi można zaufać, że nie po-
traktuje kolejnego zagrożenia jako dobrej okazji 
do przykrycia problemów wewnętrznych?

Konkluzja tych rozważań jest jednoznacz-
na: polski rząd nie wykonuje zadań, do których 
został powołany, nie walczy z pandemią, nie 
rozwiązuje konf liktu na granicy z Białorusią, 
udowadnia, że jest nieużyteczny, podobnie jak 
ta ustawa. Dlatego nie poprę rozwiązań pro-
ponowanych w ustawie. Nie chcę brać udziału 
w pielęgnowaniu tego konf liktu po to, by tu-
szować za jego pomocą problemy, z którymi ten 
rząd nie radzi sobie w kraju. Z tych powodów 
ustawa nadaje się tylko do wyrzucenia do kosza. 
Ale mamy świadomość tego, że ten rząd może 
ustawę przepchnąć, to jest dobre słowo, prze-
pchnąć w Sejmie, dlatego zgłosimy kilka popra-
wek, które chociaż kilka spraw lepiej uregulują 
i zmniejszą wszechwładzę rządzących, także nad 
informacją o tym, co się dzieje w strefie przygra-
nicznej. Liczę, że te poprawki znajdą poparcie 
większości senatorów.

Wysoki Senacie, nie dotykam w swoim wy-
stąpieniu sprawy uchodźców, ale jestem zszoko-
wany wystąpieniem senator Lidii Staroń, która 
twierdzi, że Białoruś jest dobrym krajem dla 
uchodźców i my, Polacy, nie mamy powodów, by 
ich wspierać. Szkoda, że pani senator nie pamięta 
albo nie wie, jak Polacy uciekali z podobnie wol-
nego kraju, z PRL-u np. do Niemiec. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)



Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

214

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 25 listopada 2021 r.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę pana senatora Marka Komorowskiego 

o zabranie głosu.

Senator 
marek komorowski 

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena - 
torowie!

Znajdujemy się w sytuacji trudnej, trudnej na 
granicy polsko-białoruskiej, od nas niezależnej. 
Konflikt, wiadomo, rzecz jasna, inspirowany jest 
przez reżim Łukaszenki. I to, co się dzieje, wy-
maga radykalnych, natychmiastowych działań 
ze strony państwa.

W  tym miejscu chciałbym serdecznie po-
dziękować panu premierowi Mateuszowi 
Morawieckiemu, ministrowi obrony narodowej 
Mariuszowi Błaszczakowi, ministrowi spraw 
wewnętrznych i  administracji Mariuszowi 
Kamińskiemu za działania podejmowane na 
granicy, za obronę i ochronę Polski. Zakres lo-
gistyczny, 15 tysięcy czy więcej funkcjonariu-
szy, zabezpieczenie całej tej akcji jest po prostu 
niewyobrażalne i za to trzeba złożyć serdeczne 
podziękowania, słowa podziękowania należą się 
wszystkim służbom mundurowym strzegącym 
naszej granicy.

Pokazywanie, powtarzanie newsów, że brak 
wyżywienia, że żołnierze śpią po kilku na jednym 
łóżku, po prostu niedobrze służy atmosferze, któ-
ra tam jest, i niedobrze służy nam jako Polsce. To 
było zaprzeczone przez ministrów, pokazano, że 
takie sytuacje w ogóle nie mają miejsca.

Ustawa, o której mówimy, ma zwiększyć sku-
teczność działań podejmowanych przez Straż 
Graniczną. I na pewno jest zgodna z celem i du-
chem konstytucji. Chciałbym w  tym miejscu 
przypomnieć, że Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. od razu w pierw-
szych słowach, w preambule stwierdza: „W tro-
sce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny”… I dalej: 
wdzięczni naszym przodkom za walkę o niepod-
ległość okupioną ogromnymi ofiarami… A w art. 1 
stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem 
wspólnym wszystkich obywateli. Z kolei w art. 5 
stanowi, że Rzeczpospolita Polska strzeże niepod-
ległości i nienaruszalności swojego terytorium. 

A w art. 85 ust. 1 stanowi, że obowiązkiem obywa-
tela polskiego jest obrona ojczyzny. Nie pozostaje 
nam nic innego jak wypełnić te postanowienia 
konstytucji – i do tego zmierza procedowana usta-
wa, która znajduje się w tej chwili w Senacie.

Państwo się boją, jak ona będzie realizowa-
na. Ona będzie realizowana tak, jak wymaga 
tego sytuacja. Czynności będą adekwatne do da-
nej sytuacji. Mówicie, że popieracie, tj. państwo 
z większości senackiej – to też było na posiedze-
niu komisji – twierdzą, że popierają. Ale nie sło-
wa tutaj o tym świadczą, a czyny. Wprowadzenie 
stanu wyjątkowego – przeciw. Przedłużenie stanu 
wyjątkowego – przeciw. Ustawa o zabezpieczeniu 
granicy – przeciw. No, teraz jesteśmy przy usta-
wie o ochronie granicy; zobaczymy, jaki będzie 
wynik głosowania. Jednak proponowane popraw-
ki wypaczają sens tej ustawy i niejako wypaczają 
możliwość skutecznej ochrony.

Na zakończenie chciałbym zacytować frag-
ment przemówienia marszałka Senatu Juliana 
Szymańskiego z dnia 10 listopada 1928 r., w dzie-
siątą rocznicę odzyskania niepodległości. „Po 
zdobyciu niepodległości wielką troską obecne-
go i przyszłych pokoleń jest utrzymanie nieza-
wisłości ojczyzny”. I dalej marszałek stwierdza: 
„Wszyscy o tem wiemy, wszyscy to czujemy”. I ta-
kiej ref leksji życzę nam wszystkim. Dzisiaj też 
stoimy przed tym wyzwaniem. Murem za pol-
skim mundurem. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan marszałek Marek Pęk.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Wydawało mi się na ostatnim posiedzeniu, 

kiedy miałem dość emocjonalne wystąpienie, 
że już wtedy zostały przekroczone pewne gra-
nice dopuszczalne w polskim Senacie, granice 
debaty, granice dotyczące przekraczania tego, co 
jest polską racją stanu. No, ale dzisiaj mamy tego 
kontynuację. Mówię o tym z głębokim smutkiem, 
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z głębokim ubolewaniem, ale również z głębo-
ką złością. Bo naprawdę nie może być tak, że 
państwo urządzacie w Senacie kolejny totalny 
dzień. Najpierw wielogodzinna debata na temat 
sytuacji covidowej, pretekst do podjęcia skrajnie 
politycznej, demagogicznej uchwały w momen-
cie, kiedy po raz kolejny wchodzimy w trud-
ną fazę koronawirusa, podobnie jak większość 
krajów Europy i świata. Kiedy państwo polskie 
z ogromnym wysiłkiem walczy na różne sposoby 
z tą pandemią już od wielu, wielu miesięcy, uru-
chamiając najróżniejsze procedury medyczne, 
pomocowe, społeczne, gospodarcze, gigantyczne 
wsparcie przedsiębiorców, gigantyczne wsparcie 
finansowe służby zdrowia, wsparcie, o którym 
wam się nie śniło, kiedy przez wiele lat rządzi-
liście, macie ten szczególny tupet, tę szczególną 
cyniczną siłę polityczną, żeby tę sprawę w tak 
obrzydliwy sposób po raz kolejny wykorzysty-
wać do rozgrzewania emocji w Polsce. I to jest 
pierwszy aspekt tej totalnej debaty: nasza we-
wnętrzna sytuacja.

A  teraz drugi, jeszcze bardziej oburzający 
i jeszcze bardziej skandaliczny. Bo wydawało mi 
się, że taka sprawa jak ochrona granic powin-
na nas zjednoczyć. Ale oczywiście nie. Staniecie 
na głowie, żeby tę sprawę pokazać w krzywym 
zwierciadle, żeby wszystkie działania polskiego 
rządu pokazać jako jakąś działalność z pograni-
cza prawa, jakąś działalność obliczoną na robienie 
lewych interesów, na szkodzenie polskim obywa-
telom, na wprowadzanie w Polsce jakiejś total-
nej władzy, władzy, która kontroluje wszystko 
i wszystkich. To wszystko jest wbrew faktom. To 
wszystko idealnie wpisuje się w narrację Putina 
i Łukaszenki. To jest po prostu oburzające. Ja już 
naprawdę, jako wicemarszałek Senatu, jako li-
der Prawa i Sprawiedliwości w Senacie, słuchać 
tego po raz kolejny nie mogę. To jest oburzające. 
Słuchają tego Polacy i Polacy się łapią za głowę, jak 
tak można wykorzystywać Wysoki Senat.

Proszę państwa, to jest w sumie bardzo pro-
sta ustawa. Ona ma jeden konkretny czy kilka 
konkretnych celów. Na 15-kilometrowym od-
cinku granicy, na którym toczy się hybrydowa 
wojna z Polską, wojna Białorusi i Rosji z Polską, 
wojna, która jest testem wytrzymałości pań-
stwa polskiego i być może wstępem do kolejnego 
aktu ogromnej agresji Rosji na tę część Europy… 
Scenariusz kiedyś zapowiedziany przez świę-
tej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
być może się realizuje. I to jest oczywiste dla 

wszystkich. To jest oczywiste dla całej społecz-
ności międzynarodowej, to jest oczywiste dla pol-
skiego rządu, ale dla was jest to świetna okazja, 
żeby walić w nas wręcz kamieniami, rzucać ka-
mieniami słów politycznych tak jak w tych straż-
ników na granicy faktycznie rzucają kamieniami 
nie żadni uchodźcy, tylko przywiezieni za cięż-
ką kasę przez przemytników, przez wielki biznes 
emigranci ekonomiczni. No, nie macie wstydu. 
Po prostu to jest sytuacja skandaliczna i sytuacja 
antypaństwowa. Trzeba wreszcie postawić temu 
tamę w Senacie. Nie może nas taka sprawa w tak 
obrzydliwy sposób polaryzować i dzielić.

Proszę państwa, jeżeli nie uzbroimy naszego 
państwa w odpowiednie narzędzia, to narazi-
my bezpośrednio integralność i bezpieczeństwo 
państwa polskiego. Nie ma ważniejszej wartości 
konstytucyjnej niż obrona integralności państwa 
polskiego. I z tej perspektywy opinia legislatora 
senackiego, która jest takim typowym przejawem 
sytuacji, kiedy prawnik dzieli włos na czworo 
i szuka jakiegoś wytrychu prawnego, żeby zniwe-
czyć podstawowy cel prawa, cel konstytucji, jeden 
z podstawowych celów, jakim jest bezpieczeństwo 
granic państwa… No, słusznie pytał mój kolega 
senator Marek Komorowski: co miałoby się jesz-
cze gorszego wydarzyć w obrębie funkcjonowa-
nia państwa niż naruszenie jego granic, żebyśmy 
mogli wnieść pilny projekt ustawy? No co jeszcze? 
Jeżeli w takiej sprawie nie możemy wnieść pilne-
go projektu ustawy, to znaczy, że całe prawo jest 
tak naprawdę kompletnie bezwartościowe i bez 
sensu. Tak więc wytaczanie działa niekonstytu-
cyjności w takiej sprawie jest głębokim naduży-
ciem, nadużyciem prawa. I to trzeba sobie jasno 
powiedzieć.

I na koniec. Po raz kolejny Senat nie realizuje 
swojego konstytucyjnego obowiązku współdzia-
łania władz. To nie jest tak, że w konstytucji jest 
zapisany jakiś spór między Sejmem i Senatem. To 
wyście doprowadzili do tego, że to są zupełnie od-
rębne światy, które się nigdzie nie mogą spotkać.

(Rozmowy na sali)
Na potrzeby polityczne to wszystko zrobiliście. 

To jest również głębokie nadużycie konstytucji.
A wystąpienie pana senatora Wcisły to już 

jest po prostu jakiś matrix polityczny – wszystko 
wywrócone do góry nogami, wszystkie wartości 
przedstawione w  jakimś krzywym zwiercia-
dle. Tak, naprawdę, proszę państwa, nie można 
prowadzić polityki. Trzeba się wreszcie gdzieś 
zatrzymać.
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Mam nadzieję, że przyjmiecie państwo tę 
ustawę z poprawkami czy nie.

I jeszcze jedno: to nie jest tak, że Sejm prze-
pchnie tę ustawę. To właśnie konstytucja pol-
ska tak ukształtowała polski parlamentaryzm, 
że to do Sejmu należy ostatnie słowo. I w tym 
przypadku chwała Bogu, że tak jest, bo mamy 
ten bezpiecznik, że jeżeli nawet wy tutaj wszyst-
ko popsujecie, to jeszcze większość, która stoi 
za rządem w Sejmie, naprawi błędy większości 
senackiej.

Trzeba mówić prawdę. Trzeba bronić bezpie-
czeństwa państwa. Trzeba bronić integralności 
jego granic. Trzeba bronić polskich funkcjonariu-
szy i żołnierzy, którzy tam narażają swoje zdro-
wie i życie.

I z tego miejsca w imieniu, myślę, moich ko-
leżanek i  kolegów z  Prawa i  Sprawiedliwości 
chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim 
funkcjonariuszom Straży Granicznej, wojska, 
Policji i wszystkich innych służb, które z naraże-
niem swojego życia i zdrowia bronią granic pań-
stwa polskiego. Murem za polskim mundurem! 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Pan senator Michał Seweryński.
Proszę bardzo.

Senator 
michał seweryński 

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena - 
torowie!

Moje wystąpienie będzie krótkie i nietypowe. 
Nie będę mówił o meritum naszego sporu czy jesz-
cze innych sporów, ale o terminologii, ponieważ 
dzisiaj było kilka wypowiedzi, które nawiązywa-
ły do tego, jakie wyrażenia są poprawne. Chodzi 
o stwierdzenie niezgodności z konstytucją.

A więc kto może używać takiego twierdze-
nia, że jakiś akt prawny czy przepis jest niezgod-
ny z konstytucją? Na pewno wyłącznie Trybunał 
Konstytucyjny może o tym orzekać w sposób wią-
żący. To już wiemy.

Ale kto jeszcze? No ci, co piszą wnioski do 
Trybunału Konstytucyjnego, że jakiś przepis czy 
akt prawny jest niezgodny z konstytucją, muszą 
tego twierdzenia użyć i wolno im to zrobić.

Kto jeszcze? Posłowie i senatorowie. Posłowie 
i senatorowie mogą twierdzić, że jakiś akt prawny 
czy przepis prawny wymaga zmiany, ponieważ 
jest niezgodny z konstytucją. To nie ma charak-
teru wiążącego, ale tym argumentem można się 
posłużyć.

Kto jeszcze? Doktryna prawa. W doktrynie 
prawa można znaleźć takie twierdzenia autorów, 
którzy mówią, że coś jest sprzeczne z konstytucją, 
i ma to oczywiście doniosłość tylko doktrynalną, 
nie wpływa na wiązanie czy niewiązanie jakiegoś 
aktu prawnego.

A co może Biuro Legislacyjne? Nie wszyscy 
z państwa byli w poprzedniej kadencji, ale był 
wtedy taki spór, którego ja byłem zarzewiem na 
tej trybunie. I ja już nie raz z sympatycznymi na-
szymi kolegami z Biura Legislacyjnego rozma-
wiałem na ten temat. Biuro Legislacyjne może 
powiedzieć tylko tyle, że ten i ten przepis czy ten 
i ten akt prawny może być uznany za sprzecz-
ny z konstytucją. I to wystarczy, bo chodzi o ten 
komunikat, o to, żebyśmy my to wzięli pod uwa-
gę. A jeżeli stwierdzi, że coś jest sprzeczne z kon-
stytucją, to wychodzi poza swoje kompetencje. 
Wystarczy im to uświadomić.

No i jeszcze była taka wątpliwość, czy moż-
na mówić „akty podustawowe”. Proszę państwa, 
to nie jest kategoria konstytucyjna, ale ma opar-
cie w konstytucji. Doktryna używa takich okre-
śleń. Przepis konstytucji, który szereguje akty 
prawne powszechnie obowiązujące, prawa po-
wszechnie obowiązującego, jest sformułowany 
hierarchicznie i w pewnym momencie pojawia 
się ustawa. Wszystko to, co jest poniżej w tym 
przepisie, to jest akt podustawowy. On pomaga 
rozumieć pewne wywody prawnicze i dlatego 
doktryna tego używa. My też możemy tego uży-
wać. To nie pociąga za sobą żadnych negatywnych 
konsekwencji.

Przepraszam za ten pouczający wtręt, ale na 
usprawiedliwienie powiem, czym się kieruję, kie-
dy występuję w naszych starciach dyskusyjnych… 
I tylko tyle. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze. 
A teraz oddaję głos pani senator Lidii Staroń, 

która chce sprostować słowa błędnie zrozumiane 
przez pana senatora Jerzego Wcisłę.
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Senator 
Lidia sTaroń 

Bardzo dziękuję.
Bardzo króciutko. Powiem tak: przede wszyst-

kim trzeba znać przepisy i rozumieć, o czym 
mówi inny senator. Ja mówiłam o przepisach 
prawnych, o tym, kto jest, że tak powiem, mi-
grantem ekonomicznym. Bo tam są migranci 
ekonomiczni. O tym mówiłam. I mówiłam o prze-
pisach, o konwencji genewskiej, która nie ma za-
stosowania, jeżeli chodzi o działania tych ludzi, 
agresywnych migrantów. O tym mówiłam i o in-
nych sprawach. Ale trzeba to zrozumieć i trze-
ba przede wszystkim wiedzieć, o czym się mówi. 
Bardzo dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję pani senator.
Głos zabiera pan senator Kazimierz Michał 

Ujazdowski.

Senator 
k azimierz michał UJazdowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zabieram głos jako senator, który nie sprzeci-

wiał się stosowaniu środków niestandardowych 
w sytuacji nadzwyczajnej. Nie głosowałem prze-
ciwko ustawie o zabezpieczeniu granicy państwo-
wej. Ale chcę powiedzieć, że stosowanie środków 
nadzwyczajnych czy też troska o to, by nasza 
granica była szczelna, nie mogą oznaczać tego, iż 
rząd domaga się wyłączenia z krytyki i domaga 
się tego, by Senat bezwarunkowo udzielał wspar-
cia każdej inicjatywie rządu. Tym bardziej że nie 
widzę podstawy do tego, by wyłączyć obecność 
dziennikarzy w pełnym zakresie w strefie gra-
nicznej, bo to jest wyłączenie nie obecności dzien-
nikarzy, tylko wyłączenie wiedzy społeczeństwa, 
gdyż media są adwokatem społeczeństwa w wa-
runkach demokratycznych.

Pan prof. Seweryński skoncentrował się na 
aspektach prawnych. Ale przepisy tej ustawy 
są skonstruowane tak, że w istocie wyłącza się 
czy znosi się samą istotę prawa. Tu nawet nie 
ma systemu akredytacji czy porównywalnego 
z systemem akredytacji. Bo gdyby tu była taka 

regulacja, że jest pewien specjalny, ale oparty na 
obiektywnych kryteriach dostęp mediów do tej 
strefy… Ale nie, tu jest po prostu regulacja blan-
kietowa, że jedna z instytucji władzy wykonaw-
czej może bez żadnych reguł ich dopuszczać bądź 
nie dopuszczać. Używano tutaj odwołań do stanu 
wojny. Na wojnie korespondenci wojenni donoszą 
społeczeństwu o tym, co się dzieje na wojnie. Nie 
widzę powodu, dla którego polscy dziennikarze 
mają być pozbawieni dostępu, a mamy otrzymy-
wać informacje ze strony prasy zagranicznej, któ-
ra po drugiej stronie granicy ma dostęp do tego, 
co się dzieje. Użyto tutaj po prostu młotka zamiast 
skalpela, jak bardzo często się dzieje, i nie sposób 
na to się godzić. Tego dotyczy jedna z poprawek 
Senatu, drugi rodzaj poprawek dotyczy gwarancji 
odszkodowawczych i wreszcie właśnie w ramach 
współdziałania władz Senat wypełnia swoją rolę.

Ale chcę też przy tej okazji powiedzieć o nie 
mniej poważnym problemie, tzn. o języku. Pan 
marszałek Pęk karcił większość senacką za język, 
ale jest też język telewizji publicznej. Jest język od-
bierania godności ludziom, którzy są użyci jako 
instrument w tej akcji. Jest język eskalacji stra-
chu. I to jest to, co należy potępić, jeśli się wyznaje 
wzorce cywilizowane. Można uszczelnić polską 
granicę, nie prowadząc barbarzyńskiej propagan-
dy i nie strasząc, szczególnie starszej generacji, 
że Łukaszenka za chwilę będzie w Warszawie, bo 
to jest bardzo, bardzo nieodpowiedzialne. Mamy 
prawo tego wymagać. Murem za mundurem, ale 
polski mundur nigdy nie kojarzył się z brakiem 
szlachetności i ksenofobią. Kojarzył się z hono-
rem i odpowiedzialnością za innych. (Oklaski) 
Używajmy tych słów z jakąś dozą refleksji i od-
powiedzialności. Wyrośliśmy z tradycji konstytu-
cyjnej. Konstytucja 3 maja zapowiadała w jednym 
ze swoich artykułów otwartość dla wszystkich, 
którzy szukają schronienia, otwartość w gmachu 
Rzeczypospolitej. Ja nie twierdzę, że teraz mamy 
prowadzić politykę otwartych drzwi, ale nie mo-
żemy prowadzić barbarzyńskiej propagandy, któ-
ra odbiera godność biednym ludziom i czyni nas 
krajem pozbawionym szlachetności. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.
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Senator 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pana ministra Wąsika nie ma. Wspomniał 

mi, że jest jakaś trudna sytuacja na granicy, 
więc niestety ze swoimi współpracownikami 
musiał nas opuścić. Należy zrozumieć tę sytu-
ację. Po raz pierwszy po 1989 r. spotykamy się 
z sytuacją takiego bezprecedensowego działania 
na naszej wschodniej granicy. Ja myślę, że tutaj 
już bardzo wiele zostało powiedziane na temat 
przyczyn, na temat tego, skąd to się wzięło, jak 
to się objawia, jakie mogą być skutki działania, 
które obserwujemy na naszej wschodniej grani-
cy. Wspomniano też o nastrojach społecznych. 
Faktycznie jest to jeden z głównych tematów 
debaty publicznej w Polsce. Informacje telewi-
zyjne, internetowe, prasowe, radiowe… Jednym 
z głównych tematów, jakie podejmują media, 
jest sytuacja na granicy.

Wysoka Izbo, ja myślę, że wbrew temu, co było 
tu powiedziane przez przedstawicieli opozycji, 
która ma większość w Senacie, wbrew temu, co 
było w warstwie, nazwijmy to, politycznej, co do 
której się nie wypowiadam, bo każdy to, co mówi, 
mówi na swój, że tak powiem, rachunek, warto 
zwrócić uwagę na fakt, że nie ma wniosku o od-
rzucenie ustawy. Panie Marszałku, nie ma takie-
go wniosku?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 
Potwierdzam, nie ma.)

No właśnie. Teraz chciałbym się odnieść…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale jest 

jeszcze… Pan nie składa, Panie Senatorze?)
Nie, ja absolutnie nie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jeszcze 

jest pan senator Czerwiński…)
Takiego wniosku nie ma.
Chciałbym zacytować konkluzję opinii 

prawnej naszego Biura Legislacyjnego. Cytuję: 
„Reasumując, należy stwierdzić, iż w świetle 
zakresu i charakteru podniesionych zastrzeżeń 
żadne poprawki do opiniowanej ustawy nie są 
w stanie zmienić jej negatywnej oceny prawnej. 
Abstrahując bowiem od wadliwego trybu uchwa-
lenia opiniowanej ustawy, wymaga podkreśle-
nia, że przewidziane przez nią naruszenie istoty 
konstytucyjnej wolności poruszania się po tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru 
miejsca zamieszkania i pobytu nie jest możliwe do 

zastosowania w okresie, w którym nie obowiązuje 
określony stan nadzwyczajny. Z uwagi na pilny 
tryb opracowania niniejszej opinii obejmuje ona 
przedstawienie jedynie najważniejszych uchybień 
natury konstytucyjnej, które przesądzają o tym, 
że opiniowana ustawa nie powinna stać się ele-
mentem polskiego porządku prawnego”. Koniec 
cytatu.

Ja podzielam pogląd pana prof. Seweryńskiego 
na temat organów, które mogą orzekać, jak to wy-
gląda w polskim systemie prawnym, ale pragnę 
zwrócić uwagę na pewien element, nazwijmy to, 
programowy, polityczny. Otóż, proszę państwa, 
jeżeli wszyscy senatorowie otrzymali taką opinię, 
to dlaczego nie został złożony wniosek o odrzu-
cenie tej ustawy, przez opozycję, która w Senacie 
ma większość? Wydawałoby się, że po takiej re-
komendacji Biura Legislacyjnego, bardzo jed-
noznacznej, gdy w opinii sugeruje się, że nawet 
nie ma możliwości poprawienia tej ustawy, taki 
wniosek, no, teoretycznie byłby merytorycznie 
uzasadniony. A jednak takiego wniosku nie ma. 
Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Myślę, że 
jeżeli odejdziemy od politycznych emocji, odej-
dziemy od bieżącej walki politycznej, to zdamy 
sobie sprawę, że to zagrożenie na wschodniej 
granicy jest bezprecedensowe. Zdajemy sobie 
sprawę, że państwo polskie musi podejmować 
bardzo trudne decyzje, bo to nie są łatwe decyzje, 
i musimy zdawać sobie sprawę, że gdyby nie de-
terminacja funkcjonariuszy Straży Granicznej, 
żołnierzy Wojska Polskiego, wszystkich służb 
mundurowych, które są zaangażowane, straży 
pożarnej, całego zabezpieczenia logistycznego, to 
sytuacja byłaby znacznie bardziej dramatyczna, 
a może nastąpiłyby sytuacje, od których nie było-
by już odwrotu, i w sensie politycznym, i w sensie 
międzynarodowym. Musimy sobie z tego zda-
wać sprawę i myślę, że wszyscy w tej Izbie, jeżeli 
odejdziemy od tej polityczności, o której mówię, 
zdamy sobie z tego sprawę. Możemy się spierać, 
w jaki sposób podejmować działania, możemy 
mówić, jakie działania należałoby podjąć, ale co 
do zasady, co do zagrożenia, jakie płynie do nas, 
to chyba wątpliwości nikt nie ma.

(Rozmowy na sali)
I dlatego uważam… Proponowałbym Wysokiej 

Izbie, żebyśmy jednak w tej sprawie wznieśli się 
ponad podziały polityczne i różne oceny i potra-
fili podjąć odpowiednie decyzje. Ja oczywiście tak 
samo jak pan senator Ujazdowski głosowałem 
za wprowadzeniem stanu wyjątkowego w pasie 
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przygranicznym i w tym zakresie nie mam żad-
nych wątpliwości, że podjąłem słuszną decyzję. 
Sądzę, że również koleżanki i koledzy z opozycji 
zdają sobie sprawę, że gdyby nie było tej formy 
prawnej, konstytucyjnej normy, która została 
użyta okresowo – czy jest używana, bo to jeszcze 
trwa, 90 dni – to bylibyśmy w bardzo dramatycz-
nej sytuacji. I z tego punktu widzenia oceniam 
tę ustawę.

Ale chciałbym też, jako osoba, która zajmuje 
się dziennikarstwem ponad 40 lat, zwrócić się 
w tym momencie z apelem do rządu. Mianowicie 
uważam, że pod pewnymi warunkami, przy 
zastosowaniu maksymalnego, jakie jest możli-
we, zabezpieczenia bezpieczeństwa fizycznego 
dziennikarzy, którzy mieliby pracować w tej, na-
zwijmy to, strefie specjalnej, należałoby jednak 
rozważyć umożliwienie dziennikarzom prowa-
dzenia swoich czynności. Uważam, że znaczna 
część polskich dziennikarzy jest odpowiedzial-
na, zdaje sobie sprawę z zagrożeń. Wiem też, że 
duże redakcje mają specjalnych, przygotowa-
nych dziennikarzy, którzy czy to specjalizują 
się w tej tematyce, czy są korespondentami na 
terenie jakichś zdarzeń militarnych czy kry-
zysowych i po prostu mają w tym zakresie do-
świadczenie, również w zakresie poruszania się, 
sposobu działania, nie tylko samego warsztatu 
dziennikarskiego. Wydaje mi się, że tutaj nie 
ma o co kruszyć kopii, jeżeli chodzi o dzienni-
karzy. I nawet powiem, że zgodnie z obecnie obo-
wiązującymi procedurami prawnymi jest taka 
możliwość. Jeżeli dziennikarz złożył stosowny 
wniosek, to może uzyskać czasowe pozwolenie 
na przebywanie w tej strefie. Nie wiem, czy ja-
kieś redakcje złożyły takie wnioski, czy nie zło-
żyły takich wniosków, niemniej już w obecnie 
obowiązującym systemie można to było zorga-
nizować i sądzę, że to napięcie, które powstaje 
i które jest wykorzystywane także politycznie 
zarówno w naszych debatach wewnątrz kraju, 
jak również w debatach na arenie międzyna-
rodowej, zostałoby w ten sposób zniwelowane. 
Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tym razem zacznijmy od ogółu. Chodzi o kwe-

stię konstytucyjności ustawy. Państwo poświęci-
liście tej kwestii dużo czasu. Tu sprawa jest jasna. 
Można domniemywać niektóre rzeczy, można pi-
sać w opiniach, ale o tym, czy ustawa jest konsty-
tucyjna, czy akt prawny jest zgodny z konstytucją, 
decyduje Trybunał Konstytucyjny. Państwo ma-
cie takie prawo, ja mówię teraz do senatorów 
klubu Koalicji Obywatelskiej czy też Platformy 
Obywatelskiej… Art. 191 ust. 1 mówi, że z wnio-
skiem o zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny, 
czy dany akt prawny, w tym wypadku chodzi o tę 
zmianę, o tę ustawę, jest zgodny z konstytucją, 
czy też nie, może wystąpić 30 senatorów. Państwo 
macie taką liczbę senatorów w klubie, powyżej 30. 
Oczekuję, że po uchwaleniu tej ustawy w takim 
czy innym kształcie, oczywiście wtedy, kiedy ona 
wejdzie w życie, państwo złożycie taki wniosek. 
Bo jeśli nie, to by to oznaczało, że po prostu bijecie 
pianę, zajmujecie czas Senatu w sposób niepro-
duktywny. Macie świadomość tego, że ustawa jest 
zgodna z konstytucją, albo macie podejrzenie… 
Wtedy składacie wniosek. A jeśli nie, to po co to 
robicie? Żeby wytworzyć w społeczeństwie prze-
świadczenie, że coś tu się narusza, jakieś postano-
wienia konstytucji? Udowodnijcie to. Każdy, kto 
coś twierdzi, musi ten fakt udowodnić, tak jest też 
w sądzie,, a tutaj jedyny dowód można przeprowa-
dzić przez Trybunał Konstytucyjny. Zobaczymy, 
jak to się skończy, czy będziecie państwo mie-
li tyle odwagi, żeby złożyć ten wniosek Nie zło-
żyliście wniosku o odrzucenie ustawy, bo to by 
było niepolityczne, zresztą widać to w sondażach, 
widać w tym, co mówią nawet sprzyjające wam 
media: po prostu społeczeństwo chce ochrony na-
szych granic, chce mieć spokojne życie. Nasi żoł-
nierze, nasi funkcjonariusze Straży Granicznej, 
policjanci, walczą tam na granicy o to, żebyśmy 
żyli spokojnie. Poczucie bezpieczeństwa w kraju 
jest bardzo wysokie, ale w przypadku tak dużego 
konfliktu, którego po wojnie jeszcze nie było, ono 
samo się nie tworzy. No to nie przeszkadzajcie.

Jako próbę przeszkadzania należy traktować 
te poprawki, 2 z nich, pierwszą i drugą. Pierwsza 
dotyczy innego zdefiniowania obszaru, na którym 
można by było stosować część obostrzeń opisa-
nych w ustawie, w noweli. W ustawie jest mowa 
o strefie nadgranicznej. Strefa nadgraniczna to 
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jest obszar minimalnie 15 km całych jednostek 
podziału terytorialnego, podstawowego, czyli ca-
łych gmin, 15 km od granicy. To oznacza, że to 
jest obszar na tyle szeroki, że można się unieza-
leżnić od wpływu, nazwałbym to, granicy. I taki 
obszar jest proponowany w nowelizacji. Państwo 
chcecie, żeby zawęzić ten obszar do tych gmin – 
a właściwie nawet nie gmin, tylko miejscowości, 
obszarów ewidencyjnych – które są wskazane 
w rozporządzeniu prezydenta o stanie wyjątko-
wym. Ten obszar z rozporządzenia prezydenta 
ma średnio szerokość ok. 3 km. To oznacza, że 
chcecie, żeby to był pięciokrotnie mniejszy ob-
szar ochronny. To proponujecie – nie wiem, czy 
świadomie.

W dodatku jest jeszcze zarzut, że te obostrze-
nia mają charakter niekonstytucyjny ze wzglę-
du na to, że są wprowadzane rozporządzeniem. 
Ale już teraz ustawa, która również operuje poję-
ciem pasa drogi granicznej, daje taką możliwość, 
bodajże w art. 9, który mówi, że minister może 
określić, jakie są ograniczenia w pasie drogi gra-
nicznej. To oczywiście jest znacznie węższy ob-
szar, to terytorium jest mniejsze. I proszę sobie 
wyobrazić, że to, co jest proponowane w ustawie, 
w noweli… W drodze rozporządzenia ustala to mi-
nister spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opi-
nii komendanta głównego Straży Granicznej. A te 
obostrzenia, które już ustawa przewiduje, a które 
odpowiednie rozporządzenie uszczegóławia, ob-
ostrzenia w pasie drogi granicznej, może ustalić 
wojewoda – nie minister, tylko wojewoda, osoba 
na znacznie niższym szczeblu, i to po zasięgnię-
ciu opinii komendanta odpowiedniego oddziału 
Straży Granicznej. Czyli te obostrzenia mogą być 
wprowadzone na znacznie niższym szczeblu, na-
wet nie w trybie rozporządzenia, bo wojewoda nie 
ma prawa wydać takiego rozporządzenia. Tutaj, 
w tejże nowelizacji, wracamy do systemu aktów 
prawnych, do systemu źródeł prawa, a wam to 
nie pasuje.

Teraz pytanie: dlaczego? No, tego dowiaduje-
my się z drugiej poprawki, mówiącej o szczegól-
nej ochronie dla dziennikarzy. Pewna kategoria 
naszych obywateli ma być wyłączona spod ry-
gorów tej ustawy. Pytanie: dlaczego? Teraz są 3 
władze, a ta czwarta będzie indoktrynowana… To 
znaczy odwrotnie: ona zostanie wskazana, ona 
zostanie powołana w sposób ustawowy. A, bo to 
jest realizacja prawa do informacji. Być może tak, 
w niektórych przypadkach na pewno tak – nie 
możemy mówić nic złego o niektórych mediach 

– ale w niektórych przypadkach to jest obrona 
prawa do dezinformacji. Proszę państwa, ja przy-
pomnę wam, a także tym wszystkim, którzy mnie 
słuchają, sytuację z Michałowa, z początku paź-
dziernika, bodajże z 3 października. Nie wiem, 
czy państwo pamiętacie dzieci, które były na te-
renie jednostki Straży Granicznej. Żeby zanęcić 
te dzieci do lepszych zdjęć, ci dziennikarze albo 
pseudodziennikarze rzucali im cukierki. Wiecie 
jak się wtedy czułem? Jak w zoo. To jest dopie-
ro obraza człowieczeństwa – traktowanie ludzi 
w ten sposób. Wam nie było przykro, kiedy pol-
scy obywatele, chociaż z legitymacją dziennika-
rza, rzucali cukierki dzieciom, żeby lepsze zdjęcia 
zrobić? To jest dopiero celowe, zawinione odczło-
wieczenie. To może przeciwko takim dzienni-
karzom – mówię to w cudzysłowie, bo ja ich nie 
traktuję jako przedstawicieli tego zawodu – któ-
rzy nie relacjonują, nie informują, tylko kreują 
rzeczywistość… Mówmy prostym tekstem: może 
o to chodzi tak naprawdę? A wy chcecie bronić 
takich postaw. To jest kreowanie rzeczywistości 
przeciwko Polsce, przeciwko funkcjonariuszom 
Straży Granicznej, przeciwko policjantom i żoł-
nierzom. A jeszcze dodajmy do tego obrażanie ich 
na antenie tych samych mediów, tzw. mediów pol-
skojęzycznych. No, jeśli takie są intencje waszej 
poprawki – a tak to wygląda, bo tylko tą grupą 
się zajmujecie w tej poprawce – no to jest to jed-
noznaczne dla mnie.

Proszę państwa, sytuacja na granicy 
z Białorusią pewnie jeszcze długo będzie konflik-
towa, będą różne inne metody wymyślane przez 
pana Łukaszenkę. My się musimy zastanowić 
– bo on na pewno nie jest samodzielny w swo-
im działaniu – po co to jest robione. Ja nieste-
ty mam obawy, że chodzi o to, żeby na samym 
końcu poszczególne państwa Unii Europejskiej 
czy Unia jako całość wręcz błagała, żeby uspoko-
ić pana Łukaszenkę. Kto będzie w stanie to zro-
bić? Oczywiście pan Putin. I może chodzi właśnie 
o to, żeby stał się faktem tzw. korytarz suwalski, 
żebyśmy graniczyli z Rosją nie tylko przy obwo-
dzie królewieckim, ale także bezpośrednio na 
wschodzie. 

(Sygnał timera) 
Może to jest dalekosiężny sens tych wszystkich 

operacji? Mam nadzieję, że do tego nie dopuści ani 
Polska, ani społeczność międzynarodowa.

Co do ustawy to oczywiście apeluję o niewpro-
wadzanie poprawek. One, tak jak mówię, próbują 
wyłamać zęby tej ustawie. Pomóżmy tym, którzy 
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nas bronią, którzy zapewniają nam spokój, nie 
działajmy przeciwko nim. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Janusza 

Pęcherza.

Senator 
JanUsz Pęcherz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wycofałem swoje wystąpienie, które dałem do 

protokołu, bo stwierdziłem, że muszę się odnieść 
do pewnych rzeczy, do wystąpienia zarówno pana 
senatora Jackowskiego, jak i mojego przedmówcy.

Pominę wszystko, co miałem w wystąpieniu 
na piśmie, i skorzystam z notatek. Pozwolę sobie 
skrócić to wystąpienie, bo wiele rzeczy zostało 
powiedzianych w sprawozdaniu. Zachęcił mnie 
do tego mój przedmówca, mówiąc, że praktycz-
nie wszystko jest uregulowane w już istniejących 
ustawach. To prawda. Ja mówiłem w sprawozda-
niu, co konkretnego reguluje omawiana ustawa. 
Ta ustawa nie rozwiązuje praktycznie żadnych 
problemów. Jeśli się przeanalizuje obecnie funk-
cjonujące regulacje prawne, chociażby w zakresie 
zarządzania kryzysowego, o którym była mowa… 
Wojewoda może wprowadzić ograniczenia. To 
prawda. Rozwiązania, regulacje dotyczące służb 
mundurowych, obecna ustawa o ochronie granicy 
państwowej czy też ustawy dotyczące stanów epi-
demiologicznych… Możemy powiedzieć, że proce-
dowana ustawa poza 1 kwestią, mianowicie taką, 
jak selektywnie wybierać dziennikarzy, którzy 
dostąpią łaski znalezienia się na obszarze przy-
granicznym, nie reguluje niczego więcej. O po-
prawkach powiem za chwilę.

Dlaczego wprowadza się nagle takie rozwią-
zanie? Przecież można to było zrobić dużo wcze-
śniej albo można było przedłużyć ten stan nie 
do 2 grudnia, tylko np. do 2 lutego czy marca. 
Na 150 dni można to było konstytucyjnie wpro-
wadzić. My wprowadzamy to w trybie pilnym, 
a o opinii naszego biura, w której twierdzi się, 
że jest to ustawa, która nie powinna być w takim 
trybie wprowadzona, że to wprowadzenie jest 
niekonstytucyjne, mówimy, że nasi legislatorzy 

absolutnie nie mają racji. Skąd nagle takie roz-
wiązanie? Dlaczego nagle próbujemy wprowa-
dzić tam dziennikarzy? Otóż dlatego, że rząd 
zorientował się, że wizerunkowo sporo stracił, 
dając Łukaszence możliwość pokazywania ob-
razu uchodźców widzianego jego oczami i ocza-
mi jego wyspecjalizowanych służb. Następnie, 
żeby jeszcze lepiej to uwiarygodnić, Łukaszenka 
dopuścił po białoruskiej stronie granicy CNN, 
BBC i wschodnie stacje telewizyjne. I świat zo-
baczył ten przekaz. A tam, gdzie są kamery, jest 
prawda – tak mówi wielu. Ale mimo tej refleksji, 
mimo takiej prawdy, rząd chce wprowadzić se-
lekcję niezależnych mediów, i to w dodatku ce-
dując to zadanie na miejscowych komendantów 
Straży Granicznej. Czy więc jednak nie idziemy 
w takich rozwiązaniach o jeden most za daleko?

Teraz pomińmy takie rozważania – a były też 
wcześniej, w sprawozdaniu, podjęte pewne wątki 
– bo one nie powinny mieć znaczenia przy założe-
niu, że ustawa jest niekonstytucyjna. Tak się jed-
nak złożyło, że na tym posiedzeniu plenarnym za 
chwilę, chyba w punkcie siedemnastym, procedo-
wana będzie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego. I ja pozwolę sobie prze-
czytać uzasadnienie rządowe tegoż projektu, któ-
ry będzie w punkcie siedemnastym. Czytamy 
w uzasadnieniu m.in. tak: „rozporządzenie jest 
aktem normatywnym, który może służyć jedy-
nie wykonaniu ustawy, a nie ją zastępować, uzu-
pełniać bądź też modyfikować przyjęte w niej 
rozwiązania”. I dalej: „Art. 92 ust. 1 Konstytucji 
przesądza poza tym, że upoważnienie do wydania 
rozporządzenia ma określać organ właściwy, za-
kres spraw przekazanych do uregulowania oraz 
wytyczne dotyczące treści aktu. Stopień precy-
zji wymagany przez ustawę zasadniczą wyklu-
cza zatem tzw. upoważnienia blankietowe tudzież 
niekompletne. Przepisy upoważniające obarczo-
ne tego typu wadą, czyli zwłaszcza naruszające 
wymóg szczegółowości pod względem przed-
miotowym i treściowym, nie czynią zadość wy-
żej przywołanemu wzorcowi konstytucyjnemu”. 
I dalej: „Ponadto, zgodnie z regułą wyrażoną 
w art. 31 ust. 3 Konstytucji, ograniczenia w za-
kresie korzystania z konstytucyjnych wolności 
i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie 
i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycz-
nym państwie dla jego bezpieczeństwa lub po-
rządku publicznego”.

Jak powiedziałem, pomimo że uważa-
my, że to jest niekonstytucyjne rozwiązanie, 
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wprowadzamy 3 poprawki. Mieliśmy 4, ale z 1 
poprawki się wycofaliśmy. Na wyraźne stwier-
dzenie senackiego legislatora, że to jest niekon-
stytucyjne, ale może także naruszać prawa Unii 
Europejskiej, wycofaliśmy czwartą poprawkę. 
A te 3 wprowadzane nie dotyczą tylko dziennika-
rzy – jedna z nich dotyczy dziennikarzy, a druga 
poprawka dotyczy przede wszystkim tych przed-
siębiorców, którzy tam, w tej strefie, pracują. 
Stwierdziliśmy także, że mimo tej niekonstytu-
cyjności, rozumiejąc powagę sytuacji i zagrożeń 
na granicy, nie zgłosimy wniosku o odrzucenie 
tej ustawy, przyjęliśmy za to poprawki, wierząc, 
że chociaż trochę poprawią tę ustawę. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 

Marszałku, w trybie sprostowania?)
I teraz…
(Senator Jerzy Czerwiński: Ja w  trybie 

sprostowania.)
Ale przepraszam… Czy było wymieniane pana 

nazwisko?
(Głosy z sali: Nie, nie.)
(Senator Jerzy Czerwiński: Była mowa 

o przedmówcy.)
No nie, Panie Senatorze, nie było wymie-

niane pana nazwisko – nie może pan dawać 
sprostowania.

(Senator Jerzy Czerwiński: No dobrze…)
Przepraszam bardzo, ale takie zasady. Tutaj 

senator był bardzo ostrożny.
Proszę o wystąpienie pana senatora Andrzeja 

Pająka.

Senator 
andrzeJ PaJąk 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Debatujemy nad ustawą, ale w  tym kon-

tekście widzimy tę sytuację, która jest na 
wschodzie, a zwłaszcza na granicy polsko-bia-
łoruskiej. Ja tutaj nie będę się odnosił do tych 
mniej czy bardziej uczonych dywagacji czy aka-
demickich dyskusji dotyczących prawa, czy to 
jest mniej bezprawne, czy bardziej, czy tam jest 

cokolwiek naruszone, czy nie. Nie jestem praw-
nikiem. Zresztą co to dzisiaj da? Ja bardziej będę 
się kierował tym, że jednak historia kołem się 
toczy. Fortuna dicitur caeca, historia kołem się 
toczy.

Pozwolę sobie bardzo krótko przypomnieć 
choćby takie słowa Ignacego Krasickiego z sa-
tyry „Do króla”, znamienite słowa: „Żaden się 
naród księgą w moc nie przysposobił: mądry 
przedysputował, ale głupi pobił”. Może i mą-
dre te dyskusje, ale co mi z tego przyjdzie, jeże-
li, Wysoki Senacie, taka noc sylwestrowa, jaka 
była w Kolonii, powtórzyłaby się w Warszawie? 
Co nam przyjdzie z tych mądrych, uczonych 
dywagacji na temat prawa, konstytucji itd.? 
Inny wielki człowiek z XVIII wieku Stanisław 
Konarski pisał: „Prawo, choćby najświętsze, pra-
wem być przestaje, jeśli się szkodliwym dla oj-
czyzny staje”. Co z tego prawa będzie? Będziemy 
dalej wycierać sobie gębę tym prawem, gdy tak 
jak mówiłem, ta noc sylwestrowa z Kolonii po-
wtórzy się w którymś polskim mieście? Bo histo-
ria kołem się toczy, historia się powtarza. Jeszcze 
raz te słowa Krasickiego: „Żaden się naród księgą 
w moc nie przysposobił: mądry przedysputował, 
ale głupi pobił”. W odniesieniu do czego były te 
słowa Ignacego Krasickiego pisane, jak nie tych 
wydarzeń, które były przed zaborami, i samych 
zaborów, tych wydarzeń, które uniemożliwia-
ły rozwój militarny Polski? A kiedy były zabory, 
było już za późno.

I na koniec pozwolę sobie jeszcze raz przypo-
mnieć, że historia może się powtórzyć. Wspaniale 
pisze Adam Asnyk: „Przeszłość nie wraca, jak 
żywe zjawisko, / W dawnej postaci nigdy nie po-
wraca, / Odmienia tylko miejsce, czas, nazwisko, 
/ I nowe kształty dla siebie przybiera”. I dzisiaj 
jest właśnie kwestia ojczyzny, kwestia Polski, 
tego, żeby ją zabezpieczyć. A prawa oczywiście 
trzeba przestrzegać i w majestacie prawa trzeba 
wiele rzeczy robić, ale w przypadku zagrożenia – 
jeszcze raz cytuje – „prawo choćby najświętsze, 
prawem być przestaje, jeżeli dla ojczyzny szko-
dliwym się staje”.

I dlatego w pełni będę popierał tę ustawę. Jeśli 
Sejm uzna później, że te poprawki będą dobre, to 
je przyjmie, a jeżeli nie, to już jego sprawa. Ale ja 
w całości tę ustawę popieram, bo zdaję sobie spra-
wę, że to może się powtórzyć, że historia może się 
powtórzyć, zaś z drugiej strony oby Bóg nas bro-
nił przed tym i oby ona nigdy się nie powtórzyła. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania  

z zakresu cyberbezpieczeństwa

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jerzy Czerwiński – 5 minut.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku, dosłownie pół minuty, 
w trybie sprostowania jedno zdanie.

Pan senator Pęcherz albo źle zrozumiał, albo 
źle przekazał moje myśli. Mianowicie ja nie twier-
dziłem, że obecny stan prawny jest wystarczający, 
bo gdyby tak było, to ta nowelizacja byłaby niepo-
trzebna. Ja tylko pokazywałem, że są już w prawie 
zastanym, już dawno, dawno temu uchwalonym 
podobne tryby wprowadzania ograniczeń, nawet 
mniej sformalizowane i na niższym szczeblu. I tu 
chodziło o wojewodę, ale tylko o pas drogi gra-
nicznej szerokości 15 m. Nie należy tego mylić ze 
strefa nadgraniczną, a tego dotyczy nowela, bo ta 
ma szerokość minimum 15 km.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczer- 

pana.
Dla porządku informuję, że państwo sena-

torowie Mariusz Gromko, Gabriela Morawska-
Stanecka, A leksander Szwed, Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Informuję też, że wnioski o charakterze le-
gislacyjnym na piśmie złożyli pan senator 
Krzysztof Kwiatkowski, pan senator Jacek Bury, 
panowie senatorowie Krzysztof Kwiatkowski 
i Marcin Bosacki, panowie senatorowie…

(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Bogdan 
Klich i Marek Borowski.)

No to jest. Tak jest.
…Panowie senatorowie Bogdan Klich i Marek 

Borowski i pan senator Bogdan Klich.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski cha-

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję 
Praw Człowieka, Praworządności i  Petycji 
oraz Komisję Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej o ustosunkowanie 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

się do przedstawionych wniosków i przygotowa-
nie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwunastego porządku obrad: ustawa o szczegól-
nych zasadach wynagradzania osób realizujących 
zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 568, 
a sprawozdanie komisji w druku nr 568 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
pana senatora Jana Hamerskiego, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator SpraWozDaWca 
Jan hamerski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze! Panie i Panowie!

W imieniu członków Komisji Infrastruktury 
mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie spra-
wozdanie dotyczące uchwalonej przez Sejm 
w dniu 17 listopada ustawy o szczególnych zasa-
dach wynagradzania osób realizujących zadania 
z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Marszałek 
Senatu skierował tę ustawę do komisji, któ-

ra w dniu 23 listopada na swoim posiedzeniu 
tę ustawę procedowała. Przedłożona Senatowi 
ustawa o szczególnych zasadach wynagradza-
nia osób realizujących zadania z zakresu cyber-
bezpieczeństwa ma na celu przede wszystkim 
zwiększenie atrakcyjności pracy w instytucjach 
publicznych, które odpowiedzialne są za cyber-
bezpieczeństwo państwa. Celowi temu ma słu-
żyć utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, 
z którego finansowane będą dodatki do wynagro-
dzeń osób pracujących na stanowiskach zwią-
zanych z zapewnieniem szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych 
sektora publicznego. Oczywiście te działania są 
podejmowane przede wszystkim po to, aby moż-
na było realizować cele określone w strategii cy-
berbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na 
lata 2019–2024.

Pragnę tylko nadmienić, że w art. 7 tej ustawy 
określona jest wysokość wynagrodzenia za przed-
miotową pracę, z dodatkami, i nie może ono prze-
kroczyć 21-krotności kwoty bazowej dla członków 
Korpusu Służby Cywilnej określonej w ustawie 
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budżetowej, czyli nie może przekroczyć 42 ty-
sięcy zł. Ustawa ta również nakłada na ministra 
właściwego do spraw informatyzacji obowiązek 
przedstawienia na sejmowej Komisji do spraw 
Służb Specjalnych sprawozdania z rozdyspono-
wania środków funduszu za każdy kwartał w ter-
minie do 21 dni od zakończenia kwartału.

Szanowni Państwo, komisja pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotową ustawę, nie pod-
ważając jej zasadności. Niemniej jednak usta-
mi jednego z senatorów, obecnego tutaj pana 
sekretarza, senatora Świlskiego, zgłosiła za-
strzeżenia co do czasokresu procedowania tej 
ustawy jako zbyt krótkiego. W związku z tym 
po przyjęciu poprawki – uzgodnionej z Biurem 
Legislacyjnym i  pozytywnie zaopiniowanej 
przez ministerstwo – ta ustawa z tą 1 popraw-
ką została przyjęta. Pan senator Świlski zgło-
sił chęć złożenia poprawek. Nadmieniam, że ja 
również pozwoliłem sobie na złożenie 1 popraw-
ki do przedmiotowej ustawy.

Zwracam się do Wysokiego Senatu – oczywi-
ście po odbyciu posiedzenia komisji i pozytyw-
nym zaopiniowaniu i przyjęciu tych dodatkowych 
poprawek – o przyjęcie przedmiotowej ustawy. 
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

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

Nie widzę zgłoszeń do takich pytań. Dziękuję 
bardzo.

(Senator Jan Hamerski: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd 

w trybie pilnym.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku 

prac parlamentarnych został upoważniony mi-
nister cyfryzacji.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Czy pan mi-
nister Janusz Cieszyński chce zabrać głos? Nie.

Ale obecnie senatorowie mogą zgłaszać do 
pana ministra trwające nie dłużej niż minutę 
zapytania związane z omawianym punktem po-
rządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Nikt się nie zgłasza.
Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 
zapisał się do głosu.

(Głos z sali: Panie Ministrze, jak pan chce, to ja 
mogę wziąć udział w dyskusji.) (Wesołość na sali)

Informuję dla porządku, że panowie senatoro-
wie Ryszard Świlski i Aleksander Szwed złożyli 
swoje przemówienia do protokołu*, a senatorowie: 
Ryszard Świlski i Jan Hamerski złożyli wnioski 
o charakterze legislacyjnym na piśmie.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Janusz Cieszyński: Nie, chciałem tylko poprawki 
zobaczyć, a jak nie ma, to…)

(Głos z sali: Nie ma.)
Dobrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję 
Infrastruktury o  ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i  przygotowanie 
sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
trzynastego porządku obrad: ustawa o ułatwie-
niach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty 
przez rolników i ich domowników.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 554, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 554 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi, pana senatora Jerzego 
Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator SpraWozDaWca 
Jerzy chróŚcikowski 

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

Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie z uchwa-
lonej przez Sejm ustawy z dnia 29 października 
2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domow-
ników. To niewielka zmiana, która wprowadza 
w zasadzie do art. 16 dodatkowy zapis, który 
stanowi, że rolników i ich domowników prowa-
dzących w piątki i soboty handel w rozumieniu 
art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki 
w soboty przez rolników i domowników… I okre-
śla, kto to jest, w tej ustawie.

Na posiedzeniu komisji Biuro Legislacyjne 
nie wniosło uwag. Dyskusja kierowała się oczy-
wiście w kierunku poparcia. I Wysoka Komisja 
wnosi o przyjęcie projektu uchwały bez popra-
wek, w związku z czym wnoszę o przyjęcie usta-
wy bez poprawek.

Jeśli chodzi o tylko jedną sentencję… Ze stro-
ny większości tutaj był apel do samorządowców, 
żeby postarali się jakby współpracować, jeśli 
tacy chętni się znajdą, aby udostępnić im wol-
ne place, np. parkingi, żeby mogli np. w piątek 
i sobotę wystawić swoje produkty, nieodpłatnie. 
To jest apel, bo nie ma przymusu, to jest tylko 
inicjatywa… Jeśli takie osoby się znajdą. To jest 
rozwiązanie bardzo korzystne i myślę, że war-
to, żeby samorządowcy, jak to jest na Zachodzie, 
w krajach, w których już wielokrotnie obser-
wowałem i widziałem na własne oczy, jak to 
samorządowcy udostępniają dla samochodów, 
w których rolnicy sprzedają wędliny, chleb, ja-
kieś przetwory, sery, warzywa… I to 1 dzień w ty-
godniu, powiedzmy, w wyznaczonym miejscu, 
publicznym, nawet na parkingu. Parking nie 
istnieje w tym dniu, jest przeznaczony dla tych, 
którzy udostępniają szczególnie produkty prze-
tworzone, jak mówimy, z rolniczego handlu de-
talicznego. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są takie pytania?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Dobra ustawa.)
Nie ma?
To ja mam pytanie do pana senatora. Panie 

Senatorze, chodzi o to, żeby miasta otrzymały 
dobry, świeży towar, a rolnicy otrzymali więcej 
pieniędzy. 

W związku z tym niech pan mi powie: dla-
czego te dni handlu to piątek i  sobota, a  nie 
dni wolne w tygodniu, czyli sobota i niedziela? 
W niedzielę, w sytuacji, gdy sklepy są zamknięte 
itd., rolnicy mogliby osiągnąć znacznie większe 
dochody.

Senator 
Jerzy chróŚcikowski 

Ja myślę, że wnioskodawcy ustawy, którzy 
ją zaproponowali… Wcześniej była dyskusja, jak 
pamiętam, czy niedziele też włączyć. Ale skoro 
dzisiaj jest wyraźny przepis o tzw. ograniczeniu 
handlu w niedziele, to… Ona nie dotyczy bezpo-
średnio tego, który wyprodukował. Jeżeli chce, to 
może w niedziele też sprzedawać i tu nie ma żad-
nego zakazu, bo zakaz jest tylko dla tych, których 
zatrudnia się, powiedzmy. A każdy indywidualnie 
może to robić. Ale widzę, że Sejm wyszedł z taką 
inicjatywą, żeby właśnie dać ludziom w niedzie-
le możliwość odpoczynku, niekoniecznie han-
dlu. W związku z tym jeżeli rolnicy – a widzimy 
to na przykładzie szczególnie odpustów czy in-
nych takich uroczystości, na które przychodzą 
z jabłkami, ogórkami, różnymi takimi rzeczami 
i sprzedają – jeśli chcą w jakichś miejscach sprze-
dawać to bezpośrednio, jak mówię, nie zatrudnia-
jąc ludzi, to prawo to dopuszcza.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czyli w niedzielę też mogę coś kupić.
(Senator Jerzy Chróścikowski: Ależ oczywiście.)
Dziękuję bardzo…
(Senator Jerzy Chróścikowski: Tu jest tylko 

apel do samorządów, aby udostępniły miejsce 
sprzedaży.)

Dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców 
projektu ustawy został upoważniony pan poseł 
Jarosław Sachajko.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

(Rozmowy na sali)
Czy jest pan poseł? Nie, nie ma pana posła.
No, z zasady panowie posłowie nie przychodzą 

na rozpatrywanie ustaw, które proponują.
Obecnie… Dobrze.
A czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Pytam pana ministra Norberta Kaczmarczyka.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Norbert Kaczmarczyk: Tak jest.)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie rolnictWa  
i rozWojU WSi 
norBerT k aczmarczyk 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu 

handlu w piątki i soboty przez rolników i ich do-
mowników jest bardzo ważnym rozwiązaniem, 
jeżeli chodzi o ułatwienie tego handlu, o ułatwie-
nie dostępu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej 
do zdrowej żywności, a jednocześnie pozwala rol-
nikom na wdrożenie sprzedaży bezpośredniej. 
Jest to tak naprawdę jeden z ważnych kroków do 
spowodowania, żeby „Polski Ład dla polskiej wsi” 
rzeczywiście mógł być dostępny dla wielu obywa-
teli Rzeczypospolitej Polskiej.

To jest zmiana, która ma aktywizować han-
del bezpośredni i przede wszystkim spowodo-
wać skrócenie łańcucha żywnościowego właśnie 
między producentem a finalnym odbiorcą. To jest 
bardzo istotna sprawa w dzisiejszej produkcji rol-
nej, aby rzeczywiście zdrowa polska żywność tra-
fiała do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej 
Polskiej. Od dłuższego czasu, od czasu tuż po 
zmianach ustrojowych rzeczywiście mamy duży 
problem z łańcuchem dostaw, jeżeli chodzi o sieci 
dystrybucji. I ta ustawa rzeczywiście jest ważnym 
krokiem w budowaniu tej sieci dystrybucji. To jest 
pierwszy z takich projektów, który ma umożliwić 
rzeczywiście sprzedaż bezpośrednią. Rolnicy są 
bardzo zadowoleni z tego tytułu.

Jednocześnie, tak jak tutaj pan senator 
wspominał, apelujemy o  to, by rzeczywiście 
samorządowcy udostępniali i wskazywali miej-
sca, z  których rolnicy będą mogli korzystać. 
Deklarujemy równocześnie chęć wsparcia dla rol-
nictwa z nowych programów, z Polskiego Ładu, 
z programów dla przetwórstwa, które tak na-
prawdę będą konsumować wiele spraw związa-
nych właśnie z sieciami dystrybucji. Chociażby 
4,5 miliarda zł, które zostaną przeznaczone na 
przetwórstwo… Czyli ten „Polski Ład dla pol-
skiej wsi”, to wielkie dofinansowanie właśnie dla 
przetwórstwa, spowoduje również lepsze wyniki 
z tym finalnym produktem, który również bę-
dzie przetwarzany − jeżeli chodzi o wyniki eks-
portu, to wyniósł w 2020 r. ponad 34 miliardy 
euro. Rzeczywiście chcielibyśmy, aby polski rol-
nik i polski przedsiębiorca nie sprzedawał tylko 
i wyłącznie swojego wyprodukowanego towaru, 
ale jednocześnie by budował sieć przetwórczą.

Ta ustawa wprowadza drobną zmianę, jedno-
cześnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolni-
ków i samorządowców i rzeczywiście wprowadza 
ważną zmianę. Deklarujemy chęć wsparcia w ra-
mach rządowych inwestycji, jeżeli chodzi o te, 
które służą rozwojowi funduszu obszarów wiej-
skich, jeżeli chodzi o te fundusze, które były sy-
gnowane przez te programy pana premiera. Tak 
że to jest bardzo ważne. RFIL i cała sytuacja zwią-
zana z pomocą, która może służyć rolnikom i sa-
morządom, może doprowadzić do rozwoju tychże 
targowisk. Czyli to są programy, które będą słu-
żyć nie tylko i wyłącznie na papierze, ale przede 
wszystkim w praktyce. Będziemy chcieli, żeby 
samorządowcy nie zostali z tym sami, bo często 
spotykaliśmy się z takimi pytaniami na sali sej-
mowej i na posiedzeniach komisji. Rzeczywiście 
chcemy, żeby inne fundusze włączyły się rów-
nież w rozwój tych targowisk, więc tutaj wnioski 
w ramach RFIL, wnioski z tych programów będą 
respektowane również pod tym kątem, z czego 
się bardzo cieszę i dziękuję panu premierowi za 
ten fundusz. Tak że łączone to będzie z innymi 
programami, które będą finansowane w ramach 
„Polskiego Ładu dla polskiej wsi”, dzięki temu 
będzie rzeczywiście możliwe doprowadzenie do 
tego, że zostanie zbudowana ta sieć dystrybucji 
i nastąpi skrócenie tego łańcucha od rolnika do 
finalnego konsumenta. Natomiast, tak jak we 
wszelkich dyskusjach podkreślam, nikt nie ne-
guje roli pośredników, bo pośrednicy również są 
bardzo ważni w tym łańcuchu, ale jednocześnie 
wskazujemy możliwości, żeby po prostu ten rynek 
był na tyle wolny, by każdy mieszkaniec dużego 
i mniejszego miasta albo miał możliwość kupie-
nia bezpośrednio od rolnika, albo miał możliwość 
kupienia w dużych sieciach dystrybucji. To musi 
być wolny wybór i tylko wtedy będziemy mogli 
doprowadzić do tego, że rynek sam się będzie re-
gulował. Musimy skrócić ten łańcuch, aby rów-
nież konsument miał wybór.

To jest niezwykle istotny projekt, mały pro-
jekt, ale jest to kamień milowy, jeżeli chodzi 
o sprzedaż bezpośrednią, skrócenie łańcucha. 
Bardzo dziękuję państwu parlamentarzystom, 
państwu senatorom za tę debatę, za tę rzeczo-
wą debatę również na posiedzeniach komisji, za 
kulturalną debatę i wsparcie polskiego rolnictwa. 
Mam nadzieję, że projekt zyska aprobatę i jak naj-
szybciej będzie funkcjonował. Ministerstwo rol-
nictwa popiera projekt ustawy. Bardzo serdecznie 
dziękuję, Panie Marszałku.
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(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
łek Marek Pęk)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę jeszcze chwilkę zostać na mównicy, 

ponieważ obecnie senatorowie mogą zgłaszać 
z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapyta-
nia do przedstawiciela rządu związane z omawia-
nym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan marszałek Borusewicz i  pan senator 
Czerwiński.

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator 
BoGdan BorUsewicz 

Ja chciałbym, Panie Ministrze, żeby pan mi 
odpowiedział na to samo pytanie, na które se-
nator odpowiedział jasno. Czy zapis tej ustawy 
o handlu w piątki i w soboty pozwala także han-
dlować rolnikom w niedzielę?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie rolnictWa  
i rozWojU WSi 
norBerT k aczmarczyk 

Bardzo dziękuję za to pytanie, Panie Senatorze.
Oczywiście zezwala. To jest ustawa, która 

jako projekt poselski zyskała aprobatę wszyst-
kich parlamentarzystów, zyskała aprobatę więk-
szości sejmowej. Ta ustawa nie wyklucza tego 
handlu, jednak jest to wskazanie, aby samorzą-
dowcy umożliwili i udostępnili miejsca, w któ-
rych rolnicy będą mogli bezpłatnie handlować 
w piątki i w soboty. Ale również w niedzielę moż-
na handlować, nie ma takiego zakazu. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk

Pan senator Czerwiński.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Trzy konkrety związane z  treścią ustawy. 

Oczywiście popieram jej ideę i większość treści. 
Otóż jest definicja domownika. Ona jest identycz-
na jak ta, którą KRUS ma na swojej stronie, ale 
jest podana inna liczba lat. Domownik musi ukoń-
czyć 15 lat. 

Pytanie jest takie: dlaczego dajemy taką gra-
nicę? Czy ze względów prawnych? Niech rolnik 
o tym decyduje. Jak ma rozgarniętego 12-letniego 
syna, to on lepiej zrobi handel ziemniakami niż 
sam rolnik. Pytanie: czy jest konieczna z innych 
względów prawnych ta granica wiekowa?

Druga kwestia, sformułowanie „w  gospo-
darstwie rolnym”. Art. 4 mówi, że mają być wy-
tworzone produkty rolne, wyroby spożywcze, 
rękodzieła w gospodarstwie rolnym. Pytanie: 
w jakimkolwiek czy tego rolnika? Bo można so-
bie wyobrazić taką sytuację, że 2 się umówi, że 
pierwszy sprzedaje produkty drugiego, a drugi 
pierwszego w 2 różnych miejscach. Teoretycznie, 
a nawet praktycznie jest to możliwe.

I trzecia kwestia. Według mnie brakuje prze-
pisu przejściowego, który narzucałby termin ra-
dom gmin na wypełnienie zadania, które na nich 
ciąży. Nie ma tutaj terminu, proszę to zauważyć. 
W jakim terminie to miejsce do handlu ma być 
wyznaczone?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie rolnictWa  
i rozWojU WSi 
norBerT k aczmarczyk 

Jeśli mogę się odnieść, Panie Marszałku…
Jeżeli chodzi o brak terminu, o to, w jaki spo-

sób wnioskodawca czuł tę ustawę i czuł ten temat, 
to myślę, że chodzi głównie o to, by nie wylewać 
dziecka z kąpielą. Nie możemy narzucić samorzą-
dom takiego konkretnego terminu. Chcielibyśmy, 
żeby samorządy korzystały z programów, które 
w najbliższym czasie się pojawią, żeby korzysta-
ły z dofinansowań, by mogły budować tego typu 
place, by mogły umożliwiać to rolnikom. Taki 
przymus, moim zdaniem, w tym momencie nie 
jest konieczny, dlatego że może się to odbyć na 
poziomie konsensusu i współpracy, by rzeczywi-
ście wszystkie strony były zadowolone. Doskonale 
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zdajemy sobie sprawę, że samorządy często dys-
ponują tego typu placami i targowiskami. W pe-
wien sposób ustawodawca narzuca samorządom 
taką opcję, że trzeba będzie po prostu udostępnić 
miejsca dla rolników za darmo. To nie jest tak, że 
samorządy będą musiały od nowa budować kon-
kretne place, ale oczywiście będziemy im kibico-
wać, jeśli chodzi o unowocześnianie targowisk. 
Będą na to pieniądze. Moim zdaniem zapis, który 
w jakimś konkretnym momencie będzie termino-
wał tę ustawę, nie jest tutaj konieczny.

Jeżeli preferowane… Jeżeli gospodarstwa rol-
ne mogłyby się ewentualnie wymieniać towa-
rami… Pan senator zadał tutaj takie pytanie. Ja 
myślę, że rolą samorządu będzie w przyszłości 
to, by zastanowić się nad takimi zapisami, któ-
re rzeczywiście nie będą powodować, że na tego 
typu targowiskach będą handlować osoby, które 
trudnią się handlem na co dzień, bo to ma być 
dzień tylko i wyłącznie rolnika, tego lokalne-
go producenta, o którym tutaj wspominaliśmy. 
Jednocześnie nie możemy doprowadzić do sy-
tuacji, w której to rolnik, w cudzysłowie, będzie 
tam handlował. Rzeczywiście jest to uwaga, która 
w przyszłości może się spotkać z zapisami legi-
slacyjnymi. Na dzień dzisiejszy ufamy, że będą 
to przede wszystkim osoby, które są rolnikami, 
które będą dostarczać swój towar na rynek, dzię-
ki czemu mieszkańcy miast w sposób klarowny 
będą mogli go kupić.

Pan senator pytał jeszcze o granicę wiekową. 
Ja myślę, że dzieci pod opieką dorosłych, jeże-
li chodzi o ten handel… Ja też jako osoba, która 
pracowała na wsi i uczyła się pracy na wsi jako 
rolnik, uczyłem się fachu od rodziców. Uważam, 
że podczas takiego handlu dzieci rzeczywiście 
powinny przebywać pod opieką osób dorosłych, 
starszych. Wtedy mogą uczyć się handlu. Moim 
zdaniem dzieci 12-letnie może nie powinny pozo-
stawać same przy straganach ze względów zwią-
zanych z bezpieczeństwem. One na pewno dużo 
się nauczą, ale, moim zdaniem, odpowiedzialność 
za gospodarstwo wezmą na siebie, przejmując to 
gospodarstwo po rodzicach. Ale na pewno dużo 
dobrego nauczą się przy tym handlu w piątki i so-
boty. Bardzo dziękuję.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pani senator Rotnicka.

Senator 
JadwiGa roTnick a 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja na początku chciałabym powiedzieć, że 

uważam, że to jest dobra ustawa, ona wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom mieszczuchów, czy-
li tych, którzy kiedyś na tych różnych bazarach 
kupowali. Mam tylko 1 pytanie. Ustawa zwal-
nia, powiedzmy, rolników z tzw. opłaty targowej. 
Prawda? I to jest jak gdyby dodatkowy asumpt dla 
zachęcenia… Czy dobrze to rozumiem? Bo prze-
cież gmina będzie ponosiła jakieś koszty uprzą-
tania placów itd. Czyli rolnik jak gdyby jest tutaj 
w pewien sposób, no, uprzywilejowany, jeżeli cho-
dzi o handel. Jak pan by to wytłumaczył?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie rolnictWa  
i rozWojU WSi 
norBerT k aczmarczyk 

Bardzo dziękuję, Pani Senator, za to pytanie.
Jeżeli chodzi o  to, czy rzeczywiście rolnik 

jest uprzywilejowany, to powiem, że tak, jest 
uprzywilejowany. Może się to spotykać z bra-
kiem korzyści dla samorządu, jeżeli chodzi o tę 
opłatę targową. Ale samorządy w dużym stop-
niu w ostatnim programie Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych skorzystały z wielomi-
liardowych dofinansowań na tego typu inwe-
stycje. Będą korzystać z kolejnych programów 
„Polskiego Ładu dla polskiej wsi”, również na 
takie inwestycje. Uważamy, że piątek i sobota, 
dni, w których jest to zwolnienie z opłaty targo-
wej, będą w stanie rozruszać handel na lokalnych 
targowiskach. Często zdarzało się, że mieszkań-
cy miast czy okolicznych wiosek udawali się do 
lokalnych marketów, bo dostęp do tego targowi-
ska, opłata, sama opłata wjazdowa, dostępność 
tego targowiska… no, tak czysto marketingowo 
było to ciężkie, łatwiej było jechać i kupić mar-
chewkę czy inne produkty pierwszej potrzeby, 
chleb, mąkę, mleko właśnie w supermarkecie, 
kupić tam wszystko, niż podjeżdżać na plac tar-
gowy. Dlatego chcemy też zachęcić do udziału 
w tym lokalnym handlu i do takiego lokalnego 
patriotyzmu. Ten lokalny patriotyzm właśnie 
ma być takim kijem i marchewką… Czyli to jest 
pokazanie tego, że rzeczywiście da się zachęcić 
w taki sposób marketingowy, ale jednocześnie 
w sposób naturalny, tzn. chcemy po prostu takiej 
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zachęty poprzez zwolnienie z tej opłaty. Ale nie 
jest to równoznaczne z tym, że samorządy na tym 
stracą, bo, tak jak mówię, kolejne edycje progra-
mów, które mają rozwijać tego typu targowiska, 
pojawią się już w przyszłym roku. Jest duża de-
klaracja pana premiera Henryka Kowalczyka, 
pana ministra rolnictwa, o budowie holdingu 
spożywczego, holdingu, który ma tak naprawdę 
w pewien sposób regulować wszelkie niejasno-
ści i niedogodności rynku. Dzięki temu będzie-
my w stanie mieć wpływ na pewnego rodzaju 
sytuacje, które rynek wnosi. Chociażby sytuacja 
pandemiczna, sytuacja związana z ASF, sytuacja 
związana z owocami miękkimi czy dzisiejszy 
konflikt graniczny – to wszystko rzeczywiście 
musi być w bacznej opiece państwa polskiego. 
Holding spożywczy jak najbardziej będzie się 
do tego przyczyniał. Ta ustawa jest jakimś ta-
kim punktem początkowym, jednym z ważnych 
punktów, ale nie przeceniałbym jej, nie sądził-
bym, żeby ona mogła w jakiś sposób wystarczyć. 
To jest pewien element, który ma rzeczywiście 
zachęcić i budować patriotyzm gospodarczy, pa-
triotyzm lokalny. Ale samorządy w żaden sposób 
na tym nie stracą, bo będą beneficjentami wie-
lu programów w przyszłym roku oraz programu 
„Polskiego Ładu dla polskiej wsi”.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Norbert Kaczmarczyk: Dziękuję.)
To było już ostatnie pytanie.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Norbert Kaczmarczyk: Dziękuję 
serdecznie.)

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Szwed, Pęcherz, Łuczak, Mamątow, Durlak, 
Gorgoń-Komor i Tyszkiewicz 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.

* Przemówienia złożone do protokołu– w załączeniu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czternastego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 551, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 551 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
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! Pani Minister! Współpracownicy!

Chciałbym przedstawić sprawozdanie Komisji 
Ustawodawczej na temat uchwalonej przez Sejm 
w dniu 29 października 2021 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 
Komisja Ustawodawcza zajęła się tą ustawą na 
swoim posiedzeniu w dniu 17 listopada.

Szanowni Państwo, istota tych zmian, które są 
zawarte w tej ustawie… To jest zmiana kodeksu 
postępowania cywilnego uchwalona przez Sejm 
na czterdziestym posiedzeniu 29 października. 
Zmierza ona do uregulowania na poziomie usta-
wowym kwestii dodatkowych wyłączeń spod eg-
zekucji w przypadku, gdy dłużnikiem jest rolnik 
prowadzący gospodarstwo rolne. Aktualnie wyłą-
czenie takie przewiduje rozporządzenie ministra 
sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie 
określenia przedmiotów należących do rolni-
ka prowadzącego gospodarstwo, które nie pod-
legają egzekucji. Niemniej jednak już sam fakt, 
że zagadnienie, które zgodnie ze standardami 
konstytucyjnymi stanowi materię ustawową, 
zostało uregulowane aktem prawnym o niższej 
randze, przemawia za dokonaniem przedmioto-
wej nowelizacji.

Nie da się też ukryć, że samo upoważnienie do 
wydania powołanego aktu wykonawczego zawar-
te w art. 830 zmienionej ustawy, dalej przywołanej 
jako k.p.c., nie spełnia kryteriów wyznaczonych 
przez art. 92 ustawy zasadniczej, ponieważ nie 
obejmuje wytycznych odnośnie do treści rozpo-
rządzenia. Dodatkowo niektóre regulacje mające 
istotne znaczenie dla prawidłowego prowadze-
nia egzekucji, a zarazem ochrony gospodarstw 
rolnych – to wynika z art. 23 konstytucji, uzna-
jącego gospodarstwo rodzinne za podstawę ustro-
ju rolnego państwa – wykraczają daleko poza 
zakres spraw przekazanych do unormowania 
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w przywołanym akcie wykonawczym. W związ-
ku z tym ustawa, dostosowując stan prawny do 
wymogów ustanowionych w konstytucji, przenosi 
do k.p.c. postanowienia wspomnianego rozporzą-
dzenia ministra sprawiedliwości.

Wprowadza ona ponadto kilka ważnych mo-
dyfikacji w porównaniu z obecnie obowiązu-
jącymi rozwiązaniami, m.in. wydłuża o 7 dni 
termin wyznaczony na wydanie przez izbę rol-
niczą opinii w przedmiocie zasadności wyłą-
czenia spod egzekucji nadwyżki inwentarza 
żywego ponad stado podstawowe lub określo-
nych przedmiotów w ilości określonej w przepi-
sach. Dookreśla charakter opinii izby rolniczej, 
która nie stanowi informacji zgodnej z art. 761 
k.p.c. Przyznaje komornikowi kompetencje do 
powołania biegłego w sytuacji, gdy zaistniała 
wątpliwość co do treści opinii przekazanej przez 
izbę. Wprowadza także swoistą regułę kolizyj-
ną w tych sprawach i pomija normę prawną, 
która aktualnie jest opisana w §5 rozporządze-
nia, w myśl którego przepisów ograniczających 
możliwość prowadzenia egzekucji z gospodar-
stwa rolnego nie stosuje się, jeżeli egzekucja zo-
stała skierowana równocześnie do wszystkich 
nieruchomości wchodzących w skład gospodar-
stwa rolnego.

Na posiedzeniu komisji ustawę bardzo szero-
ko omówiła – za co serdecznie jej w tym miej-
scu dziękuję – obecna także na sali pani minister 
Katarzyna Frydrych. Dokładnie przedstawi-
ła ona wymienioną ustawę, wraz z jej celami. 
Dostaliśmy także opinię Biura Legislacyjnego, 
którą przedstawiła wicedyrektor tego biura, pani 
dyrektor Katarzyna Konieczko. Przedstawiła ona 
opinię w sprawie ustawy wraz z uwagami i za-
proponowała poprawkę dotyczącą inwentarza 
żywego. Zgłosiła zastrzeżenia co do zamienne-
go stosowania w ustawie zwrotów „egzekucja” 
i „postępowanie egzekucyjne”, proponując wpro-
wadzenie jeszcze innego pojęcia, pojęcia zaję-
cia komorniczego. W wyniku przeprowadzonej 
dyskusji została zgłoszona poprawka tożsama 
z uwagą Biura Legislacyjnego. Poprawka ta zo-
stała przyjęta. Jest to oczywiście w sprawozda-
niu komisji.

W imieniu Komisji Ustawodawczej wnoszę 
o przyjęcie ustawy wraz z wprowadzoną do niej 
poprawką. I w tym miejscu dziękuję wszystkim 
zaangażowanym w proces legislacyjny w ko-
misji, a  w  sposób szczególny panu senatoro-
wi Boberowi, który wykazał się największym 

wkładem i doskonałą znajomością problematy-
ki będącej przedmiotem obrad komisji. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, 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.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez 
Senat. Do prezentowania stanowiska wniosko-
dawców w toku prac parlamentarnych został upo-
ważniony pan senator Ryszard Bober.

Czy przedstawiciel wnioskodawców pragnie 
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Senator 
ryszard BoBer 

Króciutko, Panie Marszałku.
To rzeczywiście bardzo ważna ustawa, która 

tak naprawdę normuje pewne sprawy dotyczące 
windykacji komorniczej. Ta ustawa została wpro-
wadzona. I za to pragnę serdecznie podziękować 
panu senatorowi Pociejowi, który był inicjato-
rem tego po petycji, jaka wpłynęła do marszałka 
Senatu.

Rzeczywiście te wszystkie sprawy postępo-
wań komorniczych, które do tej pory się odby-
wały, które państwo pamiętacie, były prowadzone 
w sposób taki bardzo naganny. I rzeczywiście 
następowała windykacja całego gospodarstwa. 
Prowadziło to tak naprawdę do tragedii rodzin 
rolniczych, bo często następowała windykacja ca-
łych gospodarstw za bardzo małe środki.

Była taka sprawa komornika spod Mławy – 
chyba wszyscy państwo się z nią zetknęli – który 
wjeżdżał na teren gospodarstwa… Przepraszam, 
że o tym mówię, ale takie były fakty.

Ta ustawa normuje te wszystkie postępo-
wania. I dziękuję wszystkim senatorom, któ-
rzy przyczynili się do tego, że projekt te sprawy 
cywilizuje.

Myślę, że Wysoki Senat poprze projekt tej 
ustawy, który przedstawił pan senator Krzysztof 
Kwiatkowski. Dziękuję bardzo.
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WiceMarSzałek 
marek Pęk 

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

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
upoważnionego przedstawiciela wnioskodaw-
ców związane z omawianym punktem porząd-
ku obrad.

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

Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mi-
nister sprawiedliwości.

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

(Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie 
Sprawiedliwości Katarzyna Frydrych: Tak, bar-
dzo proszę.)

Bardzo proszę.
Zapraszam panią Katarzynę Frydrych, podse-

kretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie SpraWieDliWoŚci 
k aTarzyna frydrych 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W pierwszej kolejności pragnę złożyć na ręce 

pana marszałka podziękowanie. Jest to inicjatywa 
ustawodawcza Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
bardzo ważna inicjatywa. Przenosi ona na grunt 
ustawowy te rozwiązania, które dotychczas były 
objęte rozporządzeniem ministra sprawiedliwo-
ści z 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przed-
miotów należących do rolnika prowadzącego 
gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

Nie ulega wątpliwości, że ta ustawa przyczy-
ni się do wzmocnienia ochrony rolnika, który 
prowadzi gospodarstwo rolne, a którego dotyka 
egzekucja. W aspekcie aksjologicznym regulacje 
dotyczące zwierząt i przedmiotów – należących 
do dłużnika będącego rolnikiem prowadzącym 
gospodarstwo rolne – które nie podlegają egze-
kucji, zostaną usystematyzowane odpowiednio do 
tych wymagań, które płyną z wzorców konstytu-
cyjnych. A mianowicie z art. 31 ust. 3 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeszcze na etapie prac rząd zajął pozytywne 
stanowisko co do projektu. Zgłaszaliśmy pewne 

wątpliwości i problemy. Nie ulega wątpliwości, że 
stały się one potem powodem do dyskusji i zaowo-
cowały wprowadzeniem pewnych rozwiązań już 
do ustawy.

Mianowicie przepisy te umożliwiają komor-
nikowi w przypadku opinii izby rolniczej powo-
łanie również dowodu z opinii samego biegłego. 
Regulacja upoważnia też komornika sądowego do 
tego, aby w przypadku wystąpienia o opinię do 
izby rolniczej dołączył stosowny odpis protokołu 
zajęcia, w którym wskaże przedmioty podlegające 
zajęciu, jak również podał informacje odnośnie do 
wysokości zadłużenia rolnika.

Warto zwrócić uwagę na to, że vacatio legis 
jest odpowiednie. Chodzi o to, że jest 30-dniowe 
– i taki termin jest wystarczający – z uwagi na 
doniosłość proponowanych zmian.

Doprecyzowany został również przepis przej-
ściowy. Pan senator sprawozdawca o tym przepi-
sie mówił. Została zgłoszona poprawka, treść tej 
poprawki nie budziła wątpliwości. Przepis został 
doprecyzowany, teraz jest jasny, klarowny i bę-
dzie mógł być stosowany bez potrzeby dodatko-
wej wykładni ze strony organów egzekucyjnych. 
Bardzo dziękuję. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
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 zgłoszeń.

Zatem bardzo dziękuję, Pani Minister.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Szwed, Pęcherz, Gromko, Golba i Tyszkiewicz zło-
żyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
piętnastego porządku obrad: ustawa o świad-
czeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad 
dziećmi wymagającymi stałej opieki.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 558, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 558 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, pana senatora 
Jana Filipa Libickiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji, a następnie – wniosku mniejszo-
ści komisji.

Senator SpraWozDaWca 
Jan fiLiP LiBicki 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Mam nadzieję, że widać mnie tutaj, zza tych 

pięknych, biało-czerwonych kwiatów.
Jeżeli pan marszałek pozwoli, ja bym zrobił to 

w 1 sprawozdaniu, ponieważ jestem sprawozdaw-
cą i większości komisji, i wniosku mniejszości… 
Zrobiłbym to w jednym sprawozdaniu. Postaram 
się to zrobić w miarę szybko, ponieważ czas nas 
goni.

(Wicemarszałek Marek Pęk: Proszę.)
Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 

i Społecznej zajmowała się ustawą o świadczeniu 
wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcze-
śniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieć-
mi wymagającymi stałej opieki na posiedzeniu 
jednym, ale dwuczęściowym, czyli 18 i 23 listo-
pada. 18 listopada odbyliśmy dyskusję meryto-
ryczną, a 23 listopada przyjmowaliśmy już tylko 
poprawki. 

Czego dotyczy ta ustawa? Ta ustawa dotyczy 
tego… Otóż od lat mieliśmy problem tzw. emery-
tur EWK. Chodzi tu o osoby, które przeszły na 
wcześniejszą emeryturę na podstawie rozpo-
rządzenia z roku 1989, a opiekowały się dzieć-
mi z niepełnosprawnością, w związku z tym nie 
miały prawa do tzw. świadczenia pielęgnacyjne-
go, które przysługuje tym, którzy zrezygnowali 
z pracy zawodowej, aby opiekować się niepełno-
sprawnym dzieckiem, ponieważ takie świadcze-
nie otrzymuje się wtedy, gdy nie otrzymuje się 
żadnych innych świadczeń. I ta grupa – trzeba 
powiedzieć, że dobrze zorganizowana – od lat wy-
stępowała o uregulowanie swojej sytuacji. 

Pierwotny projekt, który był projektem po-
selskim – przedstawicielem wnioskodawców był 
pan poseł Jarosław Sachajko – zakładał, że tylko 
ci, którzy dzisiaj otrzymują takie świadczenie, 
będą otrzymywali świadczenie wyrównawcze 

do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, czy-
li 1 tysiąc 900 zł z kawałkiem. Ale w trakcie prac 
w Sejmie poszerzono tę grupę także o osoby, które 
wcześniej były na tzw. emeryturach EWK, a za-
mieniły to na inne świadczenie, które również jest 
niższe od świadczenia pielęgnacyjnego.

Ustawa w  tym kształcie miała kosztować 
250 milionów zł. Przy tej okazji chcę zwrócić 
uwagę i z uznaniem zwrócić się do pana posła 
Sachajki, bo w tej sytuacji politycznej, jaka jest, 
ich głosy są cenne dla większości rządowej, do-
brze więc, że tę swoją siłę wynikającą z tych gło-
sów próbują przełożyć akurat na rozwiązanie tego 
problemu, a nie na inne rzeczy, które mogłyby bu-
dzić kontrowersje. To jest akurat sprawa niezwy-
kle chwalebna.

Rząd na naszym posiedzeniu reprezentowała 
pani minister Barbara Socha. Rząd popierał to 
rozwiązanie.

W  tym miejscu chciałbym bardzo ser-
decznie podziękować pani mecenas z  Biura 
Legislacyjnego, ponieważ pani mecenas przygo-
towała bardzo gruntowną i szczegółową opinię, 
która ujawniła jednak kilka problemów zwią-
zanych z tą ustawą. A mianowicie ta ustawa, że 
tak powiem, zaspokaja 2 kategorie osób. Otóż ci, 
którzy pobierali tzw. emeryturę EWK, dosta-
ną to świadczenie wyrównawcze, i jest druga 
grupa, to są osoby, które pobierają świadczenie 
pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadcze-
niach rodzinnych i które złożą po dniu 1 stycznia 
2022 r. wniosek o emeryturę, rentę, rentę rodzin-
ną, nauczycielskie świadczenie kompensacyj-
ne lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające. 
Poza kręgiem osób objętych tym uregulowaniem 
znajdą się osoby, które są w bardzo podobnej sy-
tuacji, bo sprawują opiekę nad niepełnospraw-
nym dzieckiem, a otrzymują inne świadczenie 
emerytalno-rentowe niż tzw. emerytura EWK, 
które również jest niższe od świadczenia pielę-
gnacyjnego. Pojawi się również problem z drugą, 
podobną grupą, która po 1 stycznia 2022 r. złoży 
wniosek o rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek 
przedemerytalny, jeśli wysokość tych świadczeń 
będzie niższa od świadczenia pielęgnacyjnego. Te 
grupy też nie dostaną świadczenia wyrównaw-
czego. Tak więc mamy do czynienia z różnymi 
grupami osób, które, choć podejmują się opieki 
nad niepełnosprawnym dzieckiem, z racji tego, 
że otrzymują różne świadczenia, z różnymi sym-
bolami, te świadczenia dostaną albo tych świad-
czeń nie dostaną.
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Do tego pojawia się jeszcze inny problem, wy-
nikający np. z analizy Sądu Najwyższego podpi-
sanej przez panią prezes Manowską, która bardzo 
jasno stwierdza, że bardzo wiele osób pobierają-
cych tzw. emerytury EWK otrzymało je w 1989 r. 
nie do końca zgodnie z przepisami. Podobno jest 
to spora grupa. W związku z tym tutaj pojawia się 
dodatkowy problem.

Jako komisja nie bardzo wiedzieliśmy, jak z tą 
kwestią sobie poradzić. Uporządkowanie tego wy-
magałoby w zasadzie napisania jednego dużego 
projektu ustawy. W związku z tym doszliśmy do 
wniosku, iż zastosujemy rozwiązanie cząstkowe. 
To rozwiązanie cząstkowe polega na tym, że bę-
dziemy się starali za pomocą naszych poprawek 
objąć tym świadczeniem wyrównawczym wszyst-
kie osoby, które otrzymują świadczenia emerytal-
no-rentowe niższe niż świadczenia pielęgnacyjne, 
ale nie będziemy naszymi poprawkami próbowali 
naprawić tego w stosunku do osób, które otrzy-
mują świadczenia socjalne niższe niż świadczenie 
pielęgnacyjne, bo po prostu – to jest także zdanie 
Biura Legislacyjnego – niemożliwe jest naprawie-
nie tej sytuacji tymi poprawkami.

Chcę jeszcze powiedzieć, iż była na naszym 
posiedzeniu przedstawicielka strony społecznej, 
pani mecenas Maria Czerwińska-Litwin, która 
reprezentowała Fundację „Dzielna matka”. Pani 
mecenas wskazywała na to, iż – jak to ujęła – 
ustawa wprowadziła podziały w środowisku, pro-
jektodawcy zróżnicowali bowiem rodziców, osoby, 
które otrzymują emeryturę EWK, miałyby prawo 
do otrzymywania świadczenia wyrównawczego, 
a osoby, które otrzymują inne emerytury, a opie-
kują się niepełnosprawnym dzieckiem, nie miały-
by prawa do otrzymywania takiego świadczenia.

W dyskusji, poza stroną społeczną, wypo-
wiedziała się pani senator Magdalena Kochan, 
zwracając uwagę na to, że w  tym przypadku 
dochodzi tutaj jeszcze jedna grupa, mianowicie 
grupa opiekunów dorosłych osób niepełnospraw-
nych. Tu się kłania wykonanie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 2014 r. Pani senator zwróciła 
także uwagę na to, że nie powinniśmy – to jest 
także do uregulowania w innym projekcie – za-
braniać pracy przy pobieraniu świadczenia pielę-
gnacyjnego i że zdecydowanie należy powiększyć 
katalog tych osób, które to świadczenie pobierają.

Ja, jak już powiedziałem na wstępie, podzię-
kowałem przedstawicielowi wnioskodawców, iż 
zajęli się oni tą sprawą, i zapowiedziałem zgłosze-
nie poprawek poszerzających tę grupę o wszystkie 

osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-
-rentowe. Zdaję sobie sprawę, że opinia Sądu 
Najwyższego wprowadza tutaj pewien zgrzyt. 
No, tak naprawdę poszerzamy tę grupę, ale nie 
obejmujemy jej całkowicie naszymi poprawkami.

Zarówno pan poseł Sachajko, jak i pani mini-
ster Socha wskazywali na to, iż zdają sobie sprawę 
z ułomności tej ustawy, ale uważają, że jest to krok 
w dobrym kierunku. Zapewniali nas, iż w następ-
nych latach będą się starali, że tak powiem, ułom-
ność tego rozwiązania naprawić.

Odbyła się także dyskusja o jeszcze jednym 
aspekcie. Była różnica zdań między stroną rzą-
dową a stroną społeczną co do tego, jak duża jest 
grupa osób, które nie będą objęte tym świadcze-
niem. Strona społeczna uważała, że to jest ok. 
8 tysięcy osób, co nie byłoby jakoś szczególnie 
trudne do udźwignięcia dla budżetu, lecz strona 
rządowa twierdziła, że tych osób jest zdecydowa-
nie, zdecydowanie więcej. Nie dowiedzieliśmy się, 
ile tych osób tak naprawdę jest. Nie dostaliśmy 
szacunkowych danych w tej materii, chociaż ten 
problem był już poruszany na etapie komisji sej-
mowej. Już wtedy postulowano, żeby spróbować 
ustalić, jak liczna jest ta grupa.

Chcę powiedzieć, że ostatecznie przyjęliśmy 9 
poprawek. Występując tutaj także jako przedsta-
wiciel mniejszości, chcę powiedzieć, iż pojawiły 
się 3 wnioski mniejszości. Poprawki nr 1, 2, 3, 5 
i 9 prowadzą do tego, aby świadczenie wyrów-
nawcze obejmowało wszystkich, którzy pobiera-
ją świadczenia emerytalno-rentowe niższe niż 
świadczenia pielęgnacyjne. Poprawki nr 4, 6 i 8 to 
poprawki legislacyjne, również przyjęte przez ko-
misję, przy czym poprawkę nr 4 i poprawkę nr 6 
rząd popierał, zaś poprawka nr 8 nie miała po-
parcia strony rządowej. Przyjęliśmy również po-
prawkę zgłoszoną przez panią senator Magdalenę 
Kochan. To jest poprawka nr 7, która mówi o tym, 
że jeśli wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne, a nie 
wzrośnie emerytura, to musi nastąpić wzrost 
świadczenia wyrównawczego. 

A jako wnioski mniejszości przedstawiam po-
prawki nr 1, 2 i 3. To są poprawki, które mają cha-
rakter legislacyjny. 

Tyle mojego sprawozdania. Bardzo serdecz-
nie dziękuję.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję, Panie Senatorze.
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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.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jan Filip Libicki: Dziękuję bardzo. To 

ja poproszę pana… Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez po-

słów, ale nie ma z nami posła sprawozdawcy. To 
sobie odpuścimy.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Witam pana Pawła Wdówika, sekretarza sta-
nu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 
i  Polityki Społecznej Paweł Wdówik: Nie, 
dziękujemy.)

Nie? Dobrze. 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?

(Senator Magdalena Kochan: Nie, nie mam 
pytania…)

Aha, do dyskusji.
Nie ma chętnych.
Zatem dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu panią senator 

Magdalenę Kochan.

Senator 
maGdaLena kochan 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Proszę państwa, materia tej ustawy wydaje 

się bardzo skomplikowana. Słyszymy tu o wie-
lu kategoriach osób, o wielu kategoriach aktów 
prawnych czy o różnych aktach prawnych, któ-
re wydane i poddane działaniu przynoszą okre-
ślonym grupom społecznym efekt w  postaci 
świadczenia wyrównawczego albo tego świad-
czenia nie przynoszą. Prawda jest o wiele prost-
sza, niż nam się wydaje. Ktoś, kto opiekuje się 
osobą z niepełnosprawnością, jeśli chce otrzy-
mywać świadczenie pielęgnacyjne, które poma-
ga w opiece nad osobą z niepełnosprawnością, 
otrzymuje od państwa określone pieniądze. Tu 

też nie byłoby problemu, wydaje się to oczywi-
ste, że takiej rodzinie, takiej osobie trzeba pomóc. 
Ale ustawodawca, my wszyscy, proszę państwa, 
od lat dziewięćdziesiątych rozróżniamy 2 katego-
rie osób: te, których niepełnosprawność powstała 
w dzieciństwie, i te, których niepełnosprawność 
powstała w wieku dorosłym. Jeśli rodzic opieku-
je się niepełnosprawnym dzieckiem, to mówi-
my temu rodzicowi: jeśli zrezygnujesz z pracy 
albo tej pracy nie podejmiesz, to my, państwo, 
pomożemy waszej rodzinie kwotą zasiłku pielę-
gnacyjnego, który dzisiaj wynosi 1 tysiąc 971 zł. 
Poza tym przez 20 lat odprowadzamy za tego ro-
dzica świadczenia związane z ubezpieczeniem 
społecznym, żeby nabył praw emerytalnych. To 
satysfakcjonowało albo nie do końca satysfak-
cjonowało wysokością, ale w jakiś podstawowy 
sposób zabezpieczało te rodziny. Poszliśmy w tym 
dalej. Jeśli niepełnosprawność powstała w wieku 
dziecięcym, to rodzic pobiera to świadczenie bez 
względu na to, czy niepełnosprawne dziecko za-
czyna być osobą dorosłą, kończy 18 lat, czy nie. 
Kiedy to świadczenie przestaje być wypłacane? 
W momencie, kiedy dorosłe już niepełnospraw-
ne dziecko spróbuje stanąć na własnych nogach 
i pójść choć na 1 dzień do pracy. Wtedy nie ma 
świadczenia dla rodzica, nie ma renty socjalnej 
dla tego dorosłego dziecka z niepełnosprawno-
ścią. Pustka. W przypadku osób dorosłych trze-
ba zrezygnować z pracy, żeby opiekować się taką 
osobą w domu. To jest często mama, to jest często 
ojciec, to jest często mąż, żona, których niepełno-
sprawność powstała już w okresie dorosłości. Jest 
jeden warunek… W tym przypadku obowiązuje 
o wiele niższy zasiłek, on dzisiaj wynosi 620 zł, 
i jest jeszcze dodatkowy warunek: wspólna gospo-
darka w domu nie może przekroczyć określonej 
sumy na osobę, a obecnie ona niewiele przekracza 
700 zł. W 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, 
że ustawodawca ma prawo różnicować wysokość 
świadczeń dla takich osób, ale nie ma prawa róż-
nicować tych świadczeń za względu na czas, kiedy 
powstała niepełnosprawność. W ustawie, o której 
mówił przed chwilą pan senator Filip Libicki, do 
tych 2 kategorii, już niekonstytucyjnych, bo jest 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, 
dokładamy jeszcze jedną nierówność. Otóż jeże-
li wcześniejsza emerytura, tzw. EWK… Na czym 
to polegało? Rodzice, którzy chcieli się opieko-
wać swoim niepełnosprawnym dzieckiem, mogli 
przechodzić na emeryturę wcześniej, niż wyni-
kałoby to z ich wieku lub stażu pracy. I oni często 
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przechodzili w ten sposób na emeryturę, żeby 
opiekować się swoim niepełnosprawnym dziec-
kiem, bo wtedy świadczenie, za pomocą którego 
państwo pomagało takim rodzinom, było znacz-
nie niższe niż ich emerytura. Dzisiaj mówimy tak. 
Jeżeli ta emerytura została przyznana na podsta-
wie rozporządzenia z 1989 r, to taki rodzic będzie 
miał wypłaconą różnicę między niską emery-
turą a dzisiejszym świadczeniem wynoszącym 
1 tysiąc 971 zł. Jeżeli zaś przeszedł na emeryturę 
nie na podstawie rozporządzenia z 1989 r., to to 
świadczenie go nie obowiązuje, czyli nie będziemy 
dokładać różnicy między wysokością jego eme-
rytury a wysokością świadczenia. Są 2 te same 
powody, dla których takie domy wymagają pomo-
cy, jest niepełnosprawność i ktoś decyduje się na 
opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, a różne 
akty prawne powodują różne traktowanie osób. 
Wiecie państwo, nie trzeba być prawnikiem, żeby 
stwierdzić, że jest to niekonstytucyjne. 

Moje pytanie brzmi tak. Czy po debacie, któ-
rą odbyliśmy podczas obrad komisji, kolejną 
zresztą w tej sprawie, rząd zamierza wyrównać 
tę nierówność konstytucyjną, jeśli chodzi o oso-
by z niepełnosprawnościami? Czy myślicie pań-
stwo o kompleksowym sposobie rozwiązania tej 
sprawy, jawnie dyskryminującej niektóre grupy, 
które przecież rozwiązują czy też mają do rozwią-
zania przez siebie i państwo ten sam problem? Jak 
długo będziemy czekać na wypełnienie prawem 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego? To jest dla 
budżetu państwa kosztowne, to prawda. Ale czy 
nie jest kosztowne dla budżetu państwa, dla nas 
wszystkich to, że wykluczamy chętnych do pra-
cy młodych niepełnosprawnych ludzi tylko z tego 
powodu, że oni nie mogą podjąć tej pracy, bo jak 
podejmą pracę, to mama czy tata straci zasiłek, 
który miał wypłacany? Czy jako już naprawdę 
cywilizowane społeczeństwo stać nas na to, że-
byśmy rozwiązywali ten sam problem na 4 róż-
ne sposoby, zawsze dyskryminując jedną z grup? 
Wiecie państwo, to jest jak taki bardzo wstydliwy 
problem, który ciągle… 

Ja nie odmawiam panu posłowi Sachajce do-
brych intencji. Tak, projekt tej ustawy powstał 
z dobrych intencji, ale popatrzcie, jak ta dobra 
chęć obraca się w to, co najczęściej powodują do-
bre chęci – w piekło dla innych. Naprawdę czas, 
żebyśmy wreszcie rozwiązali te sprawy ponad 
podziałami politycznymi. Nie stać nas na mar-
notrawstwo dzieciaków, które mogłyby świet-
nie pracować, nie stać nas na dyskryminację 

rodziców, którzy się nimi zajmują. Nie stać nas 
na to, bo po prostu wiemy, że nasza konstytucja 
nie pozwala na takie marnotrawstwo i taką dys-
kryminację. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczer- 

pana.
Dla porządku informuję, że senatoro-

wie Gromek, Bieda, Szwed, Pęcherz, Gromko, 
Mamątow, Golba, Gorgoń-Komor i Tyszkiewicz 
złożyli 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 
szesnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 557, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 557 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, senator Ewę 
Gawędę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator SpraWozDaWca 
ewa Gawęda 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W  imieniu Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej mam zaszczyt przed-
stawić sprawozdanie z prac komisji nad zmianą 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na czterdziestym 
posiedzeniu w dniu 24 października 2021 r.

Dnia 2 listopada 2021 r. marszałek Senatu 
skierował do komisji ustawę, która została roz-
patrzona na posiedzeniu w dniu 18  listopada 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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oraz niektórych innych ustaw

2021 r. Na wstępie prac komisji pani minister 
Barbara Socha zreferowała, czego dotyczy oma-
wiana ustawa. A mianowicie ustawa przewiduje 
kompleksowe uzupełnienie przepisów w zakresie 
rozliczeń świadczeń przyznawanych z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 
rzecz ochrony miejsc pracy w ramach pomocy 
państwa w związku z pandemią. Ustawa prze-
widuje doprecyzowanie przepisów dotyczących 
zwrotu środków w całości albo w części przez 
podmioty korzystające ze wsparcia. Przewiduje 
również uzupełnienie uprawnień do przeprowa-
dzania kontroli o możliwość przeprowadzania 
kontroli w siedzibie urzędu, a nie tylko w siedzi-
bie lub w innych miejscach prowadzenia działal-
ności przez podmiot korzystający ze wsparcia. 
Nadaje wojewódzkim powiatowym urzędom pra-
cy uprawnienia do występowania do instytucji 
publicznych, które udzielały wsparcia, o infor-
macje mające znaczenie, jeśli chodzi o spełnianie 
warunków przyznawania wsparcia przewidzia-
nych w ustawie COVID-19.

Ponadto ustawa przewiduje też wydłużenie 
terminów na rozpatrzenie wniosków i  przy-
znanie wsparcia do końca marca przyszłe-
go roku i wprowadza możliwość finansowania 
z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych realizacji zadań wyni-
kających z ustawy COVID-19 w latach 2022–2024. 
Przewiduje też korzystne zmiany w ramach po-
życzek, które były udzielane przez BGK w ramach 
programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w star-
cie”. Osoby, które zakończyły prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w związku ze skutkami 
pandemii, będą miały możliwość otrzymania po-
życzki na działalność, jeśli przedmiot zamierzonej 
działalności jest inny od działalności zakończonej. 
Przewidziano też pozytywne zmiany dla pożycz-
kobiorców korzystających już z pożyczek i zmia-
ny w funkcjonowaniu Turystycznego Funduszu 
Pomocowego. Przewiduje również zmianę w usta-
wie o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy, która umożliwia ogłaszanie programu 
aktywizacyjnego dla cudzoziemców. Tutaj chodzi 
w szczególności o osoby, które były ewakuowane 
z Afganistanu.

Podczas prac komisji Biuro Legislacyjne 
Senatu podkreśliło, że ustawa nie budzi zasadni-
czych zastrzeżeń legislacyjnych. Niemniej jednak 
na kilka kwestii zwróciło uwagę. Wprowadzono 
11 legislacyjnych poprawek, które uzyskały ak-
ceptację ministerstwa. W głosowaniu poprawki, 

jak i ustawa w całości zostały przyjęte jednogło-
śnie. W dyskusji nikt nie zabierał głosu.

Wysoki Senacie, komisja wnosi o przyjęcie 
ustawy wraz z poprawkami. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
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 ma chętnych.

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Ewa Gawęda: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez 

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

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

Ponownie witam pana Pawła Wdówika, sekre-
tarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki 
Społecznej.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie roDziny  
i polityki Społecznej 
Paweł wdówik 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni 
Państwo Senatorowie!

Przedstawiam główne założenia ustawy 
z dnia 29 października 2021 r. o zmianie usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw z  uprzejmą prośbą 
o uchwalenie ustawy w kształcie zaproponowa-
nym przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej. Poprawki przedstawione w sprawoz-
daniu komisji uzyskały pozytywną opinię rządu 
w trakcie posiedzenia komisji.

W zasadzie, ponieważ pani senator sprawoz-
dawca zreferowała wszystkie kwestie, których 
ustawa dotyczy, myślę, że poprzestanę na przed-
stawieniu tego stanowiska z prośbą o przyjęcie 
ustawy. Dziękuję bardzo.
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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 omawianym 
punktem porządku obrad.

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

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwsza zapisana jest pani senator Alicja 

Chybicka.
(Głos z sali: Której nie ma.)
A jest zdalnie może?
(Głos z sali: Chyba zrezygnowała, o ile wiem.)
W  takim razie pan senator Wadim Tysz - 

kiewicz…
(Głos z sali: Nie ma go.)
Ale jego też nie ma na sali.
No cóż, w takim razie informuję, że lista mów-

ców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie…
(Rozmowy na sali)
Proszę?
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Kuzynie…)
(Głos z sali: Pan marszałek jest taki młody, że 

nie wie…)
(Rozmowy na sali)
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Szwed, Świlski i Pęcherz złożyli swoje przemó-
wienia 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 sie-
demnastego porządku obrad: ustawa o wsparciu 
przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 
roku.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 571, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 571 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej, pana senatora 
Zygmunta Frankiewicza, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Senator SpraWozDaWca 
zyGmUnT frankiewicz 

Panie Marszałku! Wysoka Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej w sprawie ustawy o wsparciu przy-
gotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. 
Komisje na posiedzeniu, które miało miejsce 
w  dniu wczorajszym, rozpatrzyły tę ustawę 
i wnoszą o jej przyjęcie bez poprawek. Pozwólcie 
państwo, że powiem jeszcze o przebiegu posie-
dzenia komisji.

Ustawa ma na celu stworzenie regulacji 
prawnej umożliwiającej organizację III Igrzysk 
Europejskich w Krakowie w 2023 r. Gospodarzem 
będzie miasto Kraków, województwo małopolskie 
i województwo śląskie. W tym celu zostanie utwo-
rzona spółka celowa, która będzie pełniła rolę 
komitetu organizacyjnego igrzysk, odpowiedzial-
nego za całokształt działań związanych z przygo-
towaniem i przeprowadzeniem igrzysk. Ustawa 
wprowadza rozwiązania prawne mające zapew-
nić efektywne działanie organizatorów w zakre-
sie sprawnego przygotowania, zorganizowania 
i przeprowadzenia igrzysk. To nie jest pierwszy 
raz stosowane rozwiązanie. Było już parokrotnie 
stosowane, np. przy okazji organizacji imprezy 
Euro 2012 w Polsce.

Biuro Legislacyjne Senatu miało sporo uwag 
do samej treści ustawy. Te uwagi wraz z popraw-
kami nie były podjęte przez połączone komisje na 
posiedzeniu, dlatego że chcieliśmy, aby legislato-
rzy senaccy wspólnie z twórcami ustawy z mi-
nisterstwa spróbowali uzgodnić stanowisko tak, 
żeby te poprawki nie były kontrowersyjne i rze-
czywiście poprawiły ustawę. Mam nadzieję, że do 
tego doszło. Mam wykaz tych uwag, niniejszym 
je zgłaszam. 

Ta ustawa, pomimo że została przyjęta bez 
poprawek, rodziła jednak pewne dylematy i kon-
trowersje. Związane to było z  rangą igrzysk 
oraz kosztami ich przeprowadzenia. Pierwotnie 
w ustawie, w obecnej wersji był zapis, że z budżetu 
państwa na ten cel będzie wydanych 160 milio-
nów zł, ale to pokryje wyłącznie koszty licencyj-
ne. Całość kosztów będzie na pewno dużo wyższa. 
Możliwe, że w tej sprawie jest albo będzie zgłoszo-
na jakaś poprawka, bo trzeba będzie zainwesto-
wać sporo w obiekty sportowe, głównie w mieście 
Krakowie. No ale to dopiero przed nami. Efekt był 
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taki, że w głosowaniu 12 senatorów z obu komi-
sji głosowało za przyjęciem ustawy, 3 – przeciw, 
2 się wstrzymało.

Powtórzę wniosek komisji: komisje wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Jerzy Fedorowicz. Bardzo proszę.

Senator 
Jerzy fedorowicz 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, proszę tylko przypomnieć, 

z jakim poparciem, że tak powiem, ta ustawa wy-
szła z Sejmu do procedowania w Senacie.

Senator 
zyGmUnT frankiewicz 

Precyzyjnie nie odpowiem. Przepraszam 
bardzo.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale rozumiem, że 
to była zdecydowana większość, prawda?)

Myślę, że tak. To nie była kontrowersyjna 
ustawa, chociaż wątpliwości, tak jak wspomnia-
łem, budziła. Myślę, że również w Sejmie była 
dość znacząca liczba głosów za.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękuję bar-
dzo. Oczywiście ja sobie… no, można to jeszcze 
sprawdzić.)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów 
Państwowych Andrzej Śliwka: Panie Marszałku, 
Wysoka Izbo, Szanowni Państwo…)

Ja bardzo przepraszam, bo nie przedstawiłem 
pana. Pan minister Andrzej Śliwka, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. 
Witam.

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
aktyWóW pańStWoWych 
andrzeJ ŚLiwk a 

Dziękuję pięknie.
Szanowni Państwo!
Pan senator Frankiewicz szczegółowo opisał 

przebieg posiedzenia komisji, ja bym chciał jedy-
nie dodać kilka elementów, tzn. powiedzieć, że 
ustawa…

(Głos z sali: Może trzeba podnieść mikrofon, 
bo słabo słychać.)

Przepraszam najmocniej…
(Wicemarszałek Marek Pęk: Pod pulpitem jest 

przycisk do podniesienia pulpitu, wyższe osoby 
z tego korzystają.)

Dziękuję pięknie.
Chciałbym powiedzieć o kilku najważniej-

szych przypisach, które znalazły się w tej ustawie. 
Rzeczywiście ustawa określa warunki realizacji 
przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, 
przebudowy, remontu stadionów i innych obiek-
tów budowlanych, co zresztą zostało szczegółowo 
omówione na posiedzeniu komisji. Zostały rów-
nież wskazane przepisy, które niejako upraszcza-
ją pewne procedury administracyjne. Niemniej 
jednak najważniejszym przepisem, który został 
wskazany i został dodany na etapie prac parla-
mentarnych, a który został skonsultowany ze 
wszystkimi interesariuszami – mówię o samo-
rządzie województwa małopolskiego, mówię rów-
nież o mieście Kraków, ale także o pozostałych 
miastach partnerskich – jest przepis mówiący, 
że minister właściwy do spraw kultury fizycznej, 
tak samo jak minister właściwy do spraw trans-
portu, może stworzyć dedykowane programy, 
które będą finansowały inwestycje czy sportowe, 
czy infrastrukturalne, które znajdą się w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów. To jest element, który 
był szeroko konsultowany z naszymi partnerami, 
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czyli organizatorami igrzysk, ale także wypra-
cowany w rządzie. W tym zakresie, tak jak po-
wiedziałem, był konsultowany. Co do pozostałych 
przepisów… No, nie ma uwag związanych z przed-
miotową ustawą.

Jedynie jeszcze, wychodząc naprzeciw pyta-
niu pana senatora, chciałbym powiedzieć, że po-
słów, którzy głosowali za ustawą, było 267, 160 
było przeciw, 10 się wstrzymało.

Szanowni Państwo, mogę jedynie poprosić 
o procedowanie przedmiotowej ustawy i zagło-
sowanie za. Zarówno organizatorzy, jak i rząd 
zgadzają się co do tego, że przedmiotowa ustawa 
jest niezbędna do tego, żebyśmy mogli w sposób 
właściwy przygotować i skoordynować organiza-
cję igrzysk. Dziękuję pięknie.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę jeszcze chwileczkę zostać na mówni-

cy, ponieważ obecnie senatorowie mogą zgłaszać 
z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapyta-
nia do przedstawiciela rządu związane z omawia-
nym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mi - 
nistrze!

Jest już trochę późno, bo tak naprawdę zo-
stało… Nie wiem, kiedy będą te igrzyska, chyba 
w lecie 2023 r. Tak? Stąd wniosek, że mamy nie-
całe 2 lata. Jeśli tam są przewidziane jakieś nowe 
inwestycje… Czy my zdążymy? A może tam nie 
ma przewidzianych nowych inwestycji, a jeśli są, 
to tylko kosmetyczne. Wystarczą remonty tych 
obiektów, które już istnieją?

poDSekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
aktyWóW pańStWoWych 
andrzeJ ŚLiwk a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Sena- 
torze!

Idea związana z  organizacją Igrzysk 
Europejskich – takie były też założenia organi-
zatorów – polega na tym, że igrzyska te odbędą się 
z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury. My 
oczywiście, wspólnie z organizatorami, wskaże-
my w rozporządzeniu niezbędne inwestycje, które 
co do zasady będą polegały nie na budowie, lecz na 
modernizacji. W związku z tym ten okres 2-let-
ni jest okresem, który powinien nam całkowicie 
wystarczyć do tego, żeby igrzyska się odbyły na 
właściwych obiektach i we właściwym terminie.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje… Nie, już nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszego proszę o zabranie głosu pana 

senatora Bogdana Klicha.

Senator 
BoGdan kLich 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Rzadko występuję w sprawach lokalnych czy 

regionalnych, ale akurat ta sprawa ma wymiar 
ogólnopolski, choć igrzyska mają się odbywać 
w moim rodzinnym Krakowie. Ta ustawa w moim 
przekonaniu jest ustawą, która już jest spóźniona. 
Zresztą sam minister Sasin mówił o tym, że ona 
miała być procedowana w parlamencie we wrze-
śniu. Teraz jest listopad, więc żeby uniknąć dal-
szych opóźnień, powinniśmy szybko zakończyć 
prace nad tą ustawą, najlepiej dobrą konkluzją.

Jaka powinna być ta konkluzja, żeby była do-
bra? Ano w moim przekonaniu ustawa powinna 
zostać uzupełniona o 3 kwestie. Po pierwsze, po-
winny być w niej określone pewne limity finan-
sowe, które są ważne dla wszystkich, tzn. i dla 
rządu, który zadeklarował inwestycje, i dla samo-
rządu, który będzie współuczestniczył w kosztach 
organizacyjnych, a przede wszystkim dla spor-
towców i dla kibiców, którzy będą uczestniczyli 
w tych wydarzeniach. I nie mówię tylko o osobach 
z Krakowa. A więc chciałbym zgłosić pierwszą po-
prawkę, która będzie dotyczyła tych waśnie limi-
tów finansowych, tak aby wiadomo było, do czego 
rząd się zobowiązuje.



240

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 25 listopada 2021 r.

Ustawa o wsparciu przygotowania iii igrzysk europejskich w 2023 roku

Po drugie, wydaje mi się, że warunkiem do-
brego gospodarowania… Właściwie jestem prze-
konany, że warunkiem dobrego gospodarowania 
środkami jest przejrzystość podejmowanych de-
cyzji. Jeżeli chodzi o tę przejrzystość, to ona do-
tyczy każdej dziedziny, o ile w rachubę wchodzi 
grosz publiczny. W tym wypadku akurat wchodzi, 
więc jestem przekonany o tym, że skoro ta usta-
wa przechodzi przez parlament, to przynajmniej 
1 izba naszego parlamentu, czyli Sejm, powinna 
być informowana o tym, jak wygląda stan przy-
gotowań do igrzysk w roku 2023, a także uzyskać 
sprawozdanie z przebiegu tych igrzysk. Ono bę-
dzie dotyczyć nie tylko tego, co widać na ekranie, 
ale przede wszystkim tego, czego nie ma na ekra-
nie, czyli tego, jak wyglądało wydatkowanie środ-
ków publicznych. A więc druga poprawka będzie 
dotyczyła właśnie takiej transparentności w po-
staci sprawozdań, które winny być przedstawia-
ne parlamentowi, no bo to parlament zajmuje się 
tą ustawą.

I wreszcie trzecia kwestia, tj. kwestia mapy 
drogowej. Uważam, że w każdej dziedzinie waż-
na jest sekwencja działań. Chodzi o to, żeby one 
były skoordynowane, żeby było wiadomo, że tu 
jest pewna logika, a nie tylko dobra wola. Logika 
jest ważniejsza od woli, w związku z tym po-
winniśmy też zobowiązać rząd do tego, żeby 
w rozporządzeniu znalazł się taki plan działań, 
żeby była tam taka mapa drogowa, żeby wszy-
scy wiedzieli, co gdzie i jak zostanie zrealizo-
wane. Stąd trzecia poprawka, którą niniejszym 
składam, zmierza do tego, żeby w drodze roz-
porządzenia Rada Ministrów określiła niedługo 
– niedługo, bo do 31 grudnia – wykaz przedsię-
wzięć i wysokość dofinansowania, biorąc pod 
uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego 
i terminowego przygotowania i przeprowadze-
nia igrzysk.

Ważne są słowa, które zostały do tej pory wy-
powiedziane przez przedstawicieli rządu. Pan mi-
nister Sasin już dawno zadeklarował, że to jest 
impreza o charakterze ogólnopolskim, w związku 
z tym budżet państwa będzie w tej imprezie po-
ważnie uczestniczył. Przypomnę, że w roku 2019 
przyznano Polsce prawo do organizowania tych 
Igrzysk Europejskich, w związku z tym nie może-
my się zblamować. I to jest wspólne wyzwanie dla 
rządu i dla samorządu. No, rząd tutaj ma zasadni-
czą część decyzji i zasadniczo dużo do powiedze-
nia. W związku z tym jeśli te poprawki przejdą, 
to wtedy będziemy mogli powiedzieć nie tylko 

krakowianom, ale całemu krajowi, że ustawa ma 
sens. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

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

Fedorowicza.

Senator 
Jerzy fedorowicz 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Właściwie wszystko, co jest merytoryczne 

i ważne, powiedział pan senator Klich. Ja mogę 
się tylko do tego przyłączyć. Rzeczywiście, te po-
prawki są zasadne i my będziemy za przyjęciem 
tych poprawek głosować. A chcę też powiedzieć 
rzecz ważną. Bo to jest ważne dla naszego miasta 
i dla Polski, te igrzyska. Wiele miast w Europie 
starało się o te igrzyska. I przypominam, że to 
nie jest sprawa tylko lokalna, krakowska, ale do-
tyczy całego województwa małopolskiego i wo-
jewództwa śląskiego. I to będzie święto sportu. 
A przypominam, że sport, jak i sztuka, łączy lu-
dzi, a nie dzieli. I witam z radością tę ustawę. 
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Kazimierza Wiatra.

Senator 
k azimierz wiaTr 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie 
i Panowie Senatorowie!

Nieczęsto się ma okazję przemawiać po ak-
torze. Ja chciałbym troszkę w  innym duchu 
zabrać głos. To jest niezwykle ważne przedsię-
wzięcie, ważne dla promocji Polski, dla promo-
cji Małopolski i Śląska. Na posiedzeniu komisji 
oczywiście padały pytania, gdzie poprzednie 
igrzyska się odbyły. Ale może ważniejsze jest to, 
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że to jest organizowane po pandemii, kiedy wiele 
sektorów turystyki zostało zatrzymanych. Na po-
siedzeniu komisji pytaliśmy, jak wygląda w roku 
2020 i 2021 np. wykorzystanie miejsc hotelowych 
w Krakowie. I dlatego… Ten wymiar, jak zawsze, 
w przypadku każdej promocji, ma bezpośrednie 
przełożenie także na gospodarkę. Wiemy, że tury-
styka jest niezwykle ważną częścią naszej gospo-
darki. Oczywiście, tutaj trzeba mieć świadomość, 
że to nie tylko Kraków, lecz także Tarnów, także 
Śląsk. W czasie posiedzenia połączonych Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej 
łączyliśmy się z  panem prezydentem miasta 
Krakowa, Stołecznego Królewskiego Miasta 
Krakowa, panem prof. Jackiem Majchrowskim, 
który też wyrażał swoje opinie w sprawie tej 
ustawy i w sprawie tego przedsięwzięcia.

Ja muszę powiedzieć, że chciałbym także – co 
nieczęsto zdarza się w tej Izbie – bardzo podzię-
kować za to, co się działo na posiedzeniach po-
łączonych komisji. I tak jak tutaj sprawozdawca, 
pan senator Frankiewicz, przewodniczący ko-
misji samorządu przed chwilą mówił, zgodnie 
zdecydowaliśmy się przyjąć tę ustawę bez po-
prawek, zgodziliśmy się co do tego, żeby Biuro 
Legislacyjne współpracowało z urzędnikami 
ministerstwa w celu lepszego wypracowania, 
dopracowania tych poprawek, i to się stało. To 
nie tak często się zdarza. Ja bardzo dziękuję wła-
śnie i Biuru Legislacyjnemu, i panu ministrowi, 
i urzędnikom ministerstwa za taką właśnie po-
stawę pracy dla dobra wspólnego. Dziękuję tak-
że panu przewodniczącemu, panu senatorowi 
Frankiewiczowi, że podjął się tego sprawozda-
nia. To nie było takie oczywiste, ale pan sena-
tor dobrze zna tę materię, tak więc dobrze to się 
wszystko złożyło.

Padło tutaj sformułowanie, że to późno, ale 
muszę się pochwalić w imieniu swoim i pana 
przewodniczącego Frankiewicza, że ta ustawa 
miała być omawiana na grudniowym posie-
dzeniu Senatu i tylko dzięki temu, że myśmy 
w trybie nagłym zrobili posiedzenie komisji, 
zrobiliśmy je łączone, co komisja nauki nie 
tak często praktykuje, mamy to o te 3 tygodnie 
szybciej, co – jak wynika też z tego, co panowie 
senatorowie przed chwilą mówili – jest niezwy-
kle ważne.

Tak że bardzo za to wszystko dziękuję. Myślę, 
że te dobre słowa dobrze wróżą tej inicjatywie, 
czego wszystkim życzę. Bardzo dziękuję.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Profesorze, Panie 
Senatorze.

Informuję, że lista mówców została wyczer - 
pana.

Dla porządku informuję, że senator Szwed zło-
żył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożyli senatorowie Frankiewicz 
i Bober.

(Głos z sali: I Klich.)
Tak, i Klich, i senator Klich.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków legislacyjnych? 
Nie.

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Nauki, 
Edukacji i  Sportu oraz Komisję Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przypominam, że punkt osiemnasty został już 
rozpatrzony.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dziewiętnastego porządku obrad: drugie czy-
tanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia 
roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 547, a sprawozdanie – w druku nr 547 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
panią senator Alicję Zając, o przedstawienie spra-
wozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator SpraWozDaWca 
aLicJa zaJąc 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W  imieniu Komisji Ustawodawczej mam 

zaszczyt przedstawić projekt uchwały w spra-
wie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego 
Łukasiewicza.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Komisja na posiedzeniu w dniu 18 listopada 
rozpatrzyła w pierwszym czytaniu przedstawio-
ny przez wnioskodawców projekt uchwały. Nie 
wprowadziła do niego… Wprowadziła do niego 
poprawki zaproponowane przez legislatora i wno-
si o przyjęcie przez Senat jednolitego załączonego 
projektu.

Uchwała jest krótka, więc może przedstawię 
jej treść.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia dzisiejszego w sprawie ustanowienia roku 
2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza.

„W marcu 2022 roku przypada 200. roczni-
ca urodzin, a w styczniu – 140. rocznica śmierci 
Ignacego Łukasiewicza, twórcy światowego prze-
mysłu naftowego. Należy On do zaszczytnego gro-
na Polaków, których działalność odcisnęła wielki 
i pozytywny wpływ na rozwój naszej Ojczyzny, 
jak również całego świata.

Ignacy Łukasiewicz urodził się w  Za du-
sznikach pod Mielcem, w zubożałej rodzinie szla-
checkiej o patriotycznych tradycjach. Po śmierci 
ojca – uczestnika Powstania Kościuszkowskiego, 
ze względu na sytuację finansową musiał porzu-
cić gimnazjum w Rzeszowie i podjąć pracę jako 
pomocnik aptekarski. Zdobytą wiedzę i umie-
jętności rozwinął w trakcie studiów farmaceu-
tycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 
w Wiedniu. Działał we Lwowie, pracując w apte-
ce Piotra Mikolascha, gdzie razem z Janem Zehem 
w procesie destylacji ropy naftowej wydzielił 
z niej naftę. Pracował także w Gorlicach, Jaśle 
i Krośnie. W powiecie krośnieńskim, w Bóbrce, 
współpracując z Tytusem Trzecieskim i Karolem 
Klobassą-Zrenckim, utworzył w 1854 roku pierw-
szą na świecie kopalnię ropy naftowej. Z ko-
lei w Ulaszowicach, w Klęczanach, w Polance, 
a  później w  Chorkówce uruchomił rafinerie 
ropy naftowej. Jako twórca przemysłu naftowe-
go Ignacy Łukasiewicz wyprzedził Amerykanów 
i Rumunów. Był też wynalazcą lampy naftowej. 
W 1853 roku przy świetle skonstruowanej przez 
Niego lampy wykonano pierwszą nocną opera-
cję w szpitalu na Łyczakowie we Lwowie. Zmarł 
w Chorkówce, a pochowany został w Zręcinie koło 
Krosna.

Ignacy Łukasiewicz, wraz ze swoją siostrą 
Emilią Stacherską, angażował się w  działal-
ność niepodległościową; za konspirację w okre-
sie Powstania Krakowskiego był więziony przez 
Austriaków. Wspierał finansowo Powstanie 
Styczniowe, a  później udzielał schronienia 

i umożliwiał pracę jego uczestnikom. Był też po-
słem na Sejm Krajowy i radnym krośnieńskiej 
rady powiatowej, przewodził Towarzystwu dla 
Opieki i Rozwoju Przemysłu i Górnictwa w Galicji. 
Pełnił wiele funkcji społecznych. Jako wielki fi-
lantrop fundował szkoły, szpitale, kościoły, dro-
gi i mosty. Utworzył Towarzystwo Zaliczkowe 
w Krośnie. Organizował kasy zapomogowe, któ-
re jako pierwsze takie instytucje w Europie za-
bezpieczały robotników na wypadek choroby 
czy inwalidztwa. Jako pierwszą założył w kopal-
ni Bóbrka kasę bracką, czyli nowoczesny system 
ubezpieczeń społecznych robotników. Dbał rów-
nież o rozwój oświaty i kultury oraz edukację 
pracowników przemysłu naftowego. Za działal-
ność charytatywną papież Pius IX nadał Mu tytuł 
szambelana papieskiego i odznaczył go Orderem 
Świętego Grzegorza Wielkiego.

Jako twórca i organizator przemysłu nafto-
wego Ignacy Łukasiewicz doprowadził do roz-
woju Podkarpacia, a stopniowo znacznej części 
polskich ziem pod zaborami, tworząc bardzo 
wiele miejsc pracy i podnosząc poziom życia 
mieszkańców. Jego liczni następcy – przemy-
słowcy naftowi doprowadzili do rozkwitu tej ga-
łęzi polskiej gospodarki. Na zapoczątkowanym 
przez Łukasiewicza procesie destylacji ropy naf-
towej bazuje współcześnie wiele gałęzi przemy-
słu chemicznego, kosmetycznego i nowoczesnych 
technologii. Także dzisiaj jest patronem prze-
mysłu naftowo-gazowniczego i rafineryjnego 
w Polsce, a Jego dziedzictwo powinno być moc-
no i stale rozwijane oraz propagowane w Europie 
i na świecie.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ze 
względu na wielkie i niezwykłe zasługi Ignacego 
Łukasiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski, 
a także Jego zaangażowanie w walkę o niepodle-
głość Ojczyzny oraz dbałość o pracowników, usta-
nawia rok 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza.

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

Zwracam się do Wysokiej Izby, któremu postać 
Ignacego Łukasiewicza jest na pewno dobrze zna-
na, o włączenie się w obchody jego roku, a przede 
wszystkim o poparcie projektu uchwały.

Żeby nie przedłużać, szanując wytrwałych 
obecnych na sali senatorów, swoje wystąpienie 
złożę do protokołu. Zacytuję tylko jego ostat-
nie zdanie. Po śmierci Ignacego Łukasiewicza 
jego przyjaciel Teofil Merunowicz pisał: „Setki, 
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może tysiące tych, co doznali od niego osobi-
stych dobrodziejstw, zachowają go do końca ży-
cia we wdzięcznym wspomnieniu. Zasłużył on 
jednak na to, aby cały naród zaliczył jego imię 
do rzędu najlepszych synów swoich”. Bardzo 
dziękuję.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

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

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania także panią senator Alicję 
Zając.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

(Głos z sali: Nie.)
Nie ma pytań.
Otwieram…
(Senator Alicja Zając: A senator Fedorowicz?)
(Senator Jerzy Fedorowicz. Ja zadaję pytanie.)
Bardzo proszę.

Senator 
Jerzy fedorowicz 

Ja przede wszystkim chciałbym podzięko-
wać pani senator za to, bo to jest fantastyczna 
rzecz, że takich wielkich ludzi i wielkich Polaków 
czcimy w ten sposób. Mam dodatkowe pytanie, 
bo w razie czego ja mogę w czymś pomóc. Czy 
przy tej okazji, w związku z Rokiem Ignacego 
Łukasiewicza, będą jakieś wystawy, jakieś konfe-
rencje, jakieś eventy? Jeżeli tak, to bardzo dobrze, 
rozumiem, że będą, a jeżeli czegoś by brakowało, 
to proszę na mnie liczyć, bo my w Krakowie na-
prawdę bardzo…

Senator 
aLicJa zaJąc 

Bardzo dziękuję.
Na terenie województwa podkarpackiego ta 

postać będzie szczególnie honorowana, ponie-
waż mamy tam kilkanaście szkół noszących 
imię. Jest też wiele takich instytucji, poczynając 

od Politechniki Rzeszowskiej, która jako pierw-
sza wyszła z  inicjatywą, aby uczcić Ignacego 
Łukasiewicza, ustanawiając rok 2022 jego rokiem. 
Politechnika zwróciła się w tej sprawie do pani 
marszałek Sejmu, Sejm przyjął taką uchwałę na 
jednym z poprzednich posiedzeń, a jutro nad tą 
uchwałą będzie głosował Senat.

W obchody tego roku, tak jak każdego roku 
w święto patrona, będą się angażowały szkoły, 
będzie się angażowała młodzież, będzie się anga-
żowało muzeum przemysłu naftowego w Bóbrce 
koło Krosna, będzie się również angażowała po-
litechnika. Został powołany komitet obchodów, 
więc proszę korzystać z tych wszystkich informa-
cji, które będą na bieżąco podawane w mediach. 
Ze względu na ten niezwykły, niełatwy czas nie 
zamieszczaliśmy szczegółowych informacji, żeby 
później niczego nie odwoływać.

Bardzo serdecznie zapraszam na Podkarpacie. 
Ten czas, kiedy likwidowano przemysł naftowy 
na Podkarpaciu, był dla nas szczególnie bolesny, 
bo w przemyśle naftowym pracowało kilka poko-
leń zamieszkałych tam rodzin.

Myślę, że do tych obchodów włączy się również 
Małopolska. Na jej terenie wprawdzie zamknięto 
już kopalnie, jako że nie miały one zasobów, ale 
są nowe wiercenia, są nowe złoża gazu. Myślę, że 
ten przemysł, tak jak na pewno chciałby Ignacy 
Łukasiewicz, będzie się nadal w Polsce rozwijał. 
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Gromek, Szwed, Łuczak i Alicja Zając złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu uchwały. To trzecie czytanie 
objęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono prze-
prowadzone razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego porządku obrad: drugie czyta-
nie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 
Rokiem Brunona Schulza.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 545, a sprawozdanie – w druku nr 545 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
panią senator Halinę Biedę, o przedstawienie 
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator SpraWozDaWca 
haLina Bieda 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja, podobnie jak moja poprzedniczka, też mam 

do czynienia z podwójną rocznicą. Chciałabym 
złożyć sprawozdanie i przeczytać uchwałę usta-
nawiającą rok 2022 Rokiem Brunona Schulza. 
W przyszłym roku będzie sto trzydziesta rocz-
nica urodzin Brunona Schulza i osiemdziesiąta 
rocznica jego tragicznej śmierci.

Bruno Schulz urodził się w  Drohobyczu, 
niewielkim galicyjskim miasteczku nieopodal 
Lwowa. Tam spędził całe swoje życie i został za-
strzelony na ulicy przez gestapowca. Jego dorobek 
– zarówno literacki, jak i plastyczny –przesycony 
jest drohobyckimi realiami. Uważał swoje miasto 
za centrum świata, był jego pilnym obserwatorem 
i doskonałym kronikarzem.

Jest on niewątpliwie jednym z najoryginal-
niejszych twórców polskiej kultury XX w., a jego 
utwory weszły do kanonu literatury światowej 
i są znane nawet w najodleglejszych kulturowo 
rejonach świata. Dorobek autora „Sklepów cy-
namonowych” jest znany nie tylko w Polsce, na 
Ukrainie czy w Izraelu, ale też w wielu innych 
krajach, gdyż jego opowiadania przetłumaczono 
na ponad 45 języków. W ostatnich latach ukaza-
ły się ich przekłady na język chiński, turecki, es-
toński, albański, grecki i wietnamski, co dobitnie 
świadczy o zasięgu oddziaływania utworów pisa-
rza, stanowiących inspirację dla kolejnych poko-
leń ludzi kultury.

Twórczość Schulza ma znaczący wpływ na ar-
tystów teatru i sztuk wizualnych. Co roku wy-
stawiane są adaptacje teatralne jego opowiadań, 
organizowane są poświęcone mu wystawy, po-
wstają filmy. Kilka polskich organizacji stale re-
alizuje międzynarodowe projekty naukowe lub 
artystyczne poświęcone autorowi „Sanatorium 
pod Klepsydrą”.

„Nim Bruno Schulz zajął się literaturą, upra-
wiał z powodzeniem twórczość plastyczną, choć 
był samoukiem, a  studiów politechnicznych, 

podjętych we Lwowie i w Wiedniu, nie ukończył. 
Jego prace plastyczne, jako pierwszy, wysoko 
ocenił Stanisław Ignacy Witkiewicz, zaliczając 
Autora do grona demonologów. Schulz ilustro-
wał, między innymi, swoje opowiadania, a także 
pierwsze wydanie powieści Witolda Gombrowicza 
«Ferdydurke», której był jednym z najwcześniej-
szych admiratorów. Pozostało po Nim kilkaset 
prac rysunkowych o rozmaitym przeznaczeniu 
i charakterze; największy zbiór – liczący ponad 
trzysta obiektów – posiada warszawskie Muzeum 
Literatury im. Adama Mickiewicza.

W 2022 roku przypada 130. rocznica urodzin 
i 80. rocznica tragicznej śmierci Brunona Schulza, 
człowieka o niezwykłej wyobraźni, inteligencji 
i kreatywności, piszącego z podziwem o Józefie 
Piłsudskim, zaprzyjaźnionego z najwybitniej-
szymi polskimi pisarzami, artysty o żydowskich 
korzeniach, który – wraz z Julianem Tuwimem 
i Antonim Słonimskim – trwale zapisał się na 
kartach polskiej literatury i z pewnością zasłu-
guje na miano ambasadora polskiej kultury na 
świecie”.

Chciałabym też przekazać taką informację, 
że co 2 lata w Drohobyczu odbywa się festiwal 
Brunona Schulza, w przyszłym roku odbędzie 
się po raz dziesiąty. Państwo senatorowie są też 
zaproszeni, oficjalne zaproszenie przyjdzie w lu-
tym, a festiwal będzie się tam odbywał między 5 
a 12 czerwca. A 20 lipca, podczas pierwszego dnia 
lipcowego posiedzenia Senatu, chcemy zaprezen-
tować w Senacie wystawę poświęconą jego twór-
czości. I tak jak pani senator Zając powiedziała, 
nie wszystkie aktywności zostały wypisane 
w programie obchodów, dlatego że, po pierwsze, 
ten program jeszcze się tworzy, a po drugie, nie 
chcemy pisać więcej, jeśli później coś nie mogłoby 
być zrealizowane właśnie z powodu pandemii. Ale 
mam nadzieję, że tych obchodów będzie bardzo 
dużo. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Pani Senator Sprawozdawco.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.
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Przypominam, że wnioskodawcy upoważ-
nili do ich reprezentowania także panią senator 
Halinę Biedę.

Pan senator Fedorowicz. Proszę uprzejmie.

Senator 
Jerzy fedorowicz 

Dziękuję bardzo.
Oczywiście to jest bardzo piękne, że będzie ten 

rok Brunona Schulza.
Pytania będą 2, jedno pytanie krótkie. Schulz 

urodził się, mieszkał i  uczył w  Drohobyczu. 
Drohobycz był miastem, które było wzorem tole-
rancji dla całej Europy. W tym liceum, do którego 
chodził Schulz, a wcześniej chociażby Wierzyński, 
Horzyca itd., spotykali się na jednym korytarzu 
Żydzi, Ukraińcy, Rusini i Polacy. I w związku 
z tym, że to miasto naprawdę było wzorem zacho-
wań i tolerancji, chciałbym zapytać, czy strona 
ukraińska będzie brała udział w tych obchodach. 
Czy jest taki kierunek? To pierwsza sprawa.

A druga rzecz: czy nie można byłoby włą-
czyć do obchodów, które będą w lipcu, specjal-
nej projekcji wielkiego filmu „Sanatorium pod 
Klepsydrą”?

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator 
haLina Bieda 

Już odpowiadam na 2 pytania. Strona ukraiń-
ska absolutnie się włącza w te obchody, jesteśmy 
już po takich wstępnych rozmowach, ponieważ 
miasto Drohobycz jest miastem partnerskim 
Bytomia i wszystko z merem Drohobycza jest 
już uzgodnione. Pana mera chciałabym też za-
prosić na otwarcie wystawy, która będzie u nas 
w Senacie. Myślę, że to jest też po myśli pana se-
natora Fedorowicza, żeby tak było. 

Jeśli zaś chodzi o drugie pytanie, to jest też 
taki pomysł, aby w ogóle pokazać filmy związa-
ne z twórczością Schulza czy na podstawie twór-
czości Schulza, bo wbrew pozorom tych filmów 

jest sporo. Może nie sporo, ale na pewno jest kil-
kanaście takich filmów. Są to zarówno filmy do-
kumentalne, jak i rysunkowe… W Drohobyczu 
w muzeum miejskim na wystawie stałej poświę-
conej Brunonowi Schulzowi jest taka właśnie ani-
macja stworzona na podstawie jego rysunków, 
jego twórczości. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Halina Bieda: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Ewę 

Matecką.

Senator 
ewa maTeck a 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Istnieją pisarze tak ważni, o tak przełomo-

wym dorobku, że ich jednoznaczne przypisanie 
do jednej kultury czy nawet do jednego obszaru 
językowego byłoby aktem zawłaszczenia i uzur-
pacji. O  takim właśnie przypadku mówimy, 
rozważając znaczenie spuścizny artystycznej 
i duchowej Brunona Schulza. Czas pokazał bo-
wiem, że mamy do czynienia z twórcą nie tyle 
wielokulturowym, ile ponadkulturowym, osa-
dzonym głęboko w tradycji, a jednocześnie nie-
ustannie ją przekraczającym. Dlatego zapewne 
tak drastycznym i niesprawiedliwym uproszcze-
niem jest dziś dość powszechna próba osadzania 
autora „Sklepów cynamonowych” jedynie w obrę-
bie kultury polskiej lub żydowskiej. Nie usprawie-
dliwia tego nawet fakt, że niekiedy wspomina się 
o nim również jako o znawcy, wielkim admirato-
rze i wybitnym tłumaczu literatury niemieckiej. 
Do dziś kanonicznym tekstem jest choćby jego 
przekład „Procesu” Franza Kafki.

Uniwersalność dzieła Schulza sprawia, że 
dzięki kolejnym przekładom odciska ono swoje 
piętno na obszarach kolejnych literatur narodo-
wych i kultur, kultur pozornie od siebie odległych. 
Współczesne badania podkreślają wręcz, że dzięki 
wybitnym walorom artystycznym i wspomnia-
nej uniwersalności dorobek ten stanowić może 
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doskonałą płaszczyznę dialogu międzykulturo-
wego i międzyludzkiego. Co więcej, ponadczaso-
wość, ponadnarodowość i ponadhistoryczność tej 
literatury inspiruje kolejne pokolenia pisarzy i fi-
lozofów oraz naukowców.

Twórczość Schulza istnieje dziś w globalnej 
świadomości zbiorowej dzięki przekładom na 
ponad 40 języków świata. Nowe przekłady oraz 
kolejne twórcze interpretacje poszerzają tylko 
skalę jego oddziaływania na współczesną litera-
turę i myśl humanistyczną. Zwłaszcza w obrębie 
tej ostatniej autor „Sanatorium pod klepsydrą” 
jawi się dziś także jako filozof oraz inspirator re-
fleksji metafizycznej.

Promując Schulza jako patrona roku 2022, 
warto pamiętać również o  przemożnej sile 
kreacyjnej jego artystycznej i  intelektualnej 
spuścizny. Człowiek, który z rodzinnego prowin-
cjonalnego miasteczka potrafił uczynić istotny 
punkt na kulturowej mapie świata i który nie-
wielki Drohobycz, leżący na skrzyżowaniu ję-
zyków i  tradycji, wpisał w  międzynarodowy 
kontekst, może okazać się jednym z naszych naj-
ważniejszych ambasadorów. Stanowi on bowiem 
uosobienie tej Polski, której siłą jest synergia 
wynikająca z kulturowej różnorodności, z eku-
menicznego dialogu i przenikania się dorobku 
zróżnicowanych etnicznie wspólnot.

Poprzez sztukę w ogóle, a literaturę w szcze-
gólności mamy dziś ogromną szansę oczyszcze-
nia międzynarodowego wizerunku naszego kraju 
z ksenofobicznego i rasistowskiego nalotu, jakim 
pokrył się w ostatnich latach. Schulz dowiódł bo-
wiem, że polszczyzna ma ogromne możliwości, 
gdy wykorzystuje się ją do pogłębienia uniwer-
salnej refleksji, a nie ogranicza do formułowania 
haseł nacjonalistycznej propagandy.

Polska z wizji Schulza to kraina wielokulturo-
wa, wielobarwna, otwarta, rozwijająca się w du-
chu dialogu. To jednocześnie przestrzeń wspólna 
i osobista, jednocząca ludzi i  twórczo łącząca 
sprzeczności. To Polska, jakiej dzisiaj pilnie nam 
potrzeba.

(Głos z sali: Brawo!)
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Pani Senator. Pozwolę sobie teraz 
udzielić…

Tak? Kto jeszcze?

(Głos z sali: Nikt.)
Dobrze. Ja teraz sobie udzielę głosu.
Bruno Schulz był w swoim czasie nauczycielem 

rysunku w szkole powszechnej w Drohobyczu. 
Dowiedziałem się tego właśnie od jego ucznia, na 
początku lat dziewięćdziesiątych. I był ulubionym 
nauczycielem, świetnym nauczycielem. Ten star-
szy pan wspominał go jeszcze po tylu latach.

Chcę też powiedzieć – to zapewne wszyscy 
wiedzą – że Jacek Kleyff napisał świetną piosenkę 
o śmierci Bruna Schulza. I myślę, że właśnie bę-
dzie ona uwzględniona na festiwalu, bo naprawdę 
ona jest tak prawdziwa i piękna.

Na tym kończymy. Znaczy lista mówców zo-
stała wyczerpana, czyli kończymy dyskusję.

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

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu uchwały. To trzecie czytanie 
objęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono prze-
prowadzone razem z innymi głosowaniami.

Przypominam, że punkt dwudziesty pierwszy 
został już rozpatrzony.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego drugiego porządku obrad: usta-
wa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 567, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 567 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Infrastruktury, pana senatora Zygmunta 
Frankiewicza, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator SpraWozDaWca 
zyGmUnT frankiewicz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
To jest druga ustawa, którą w krótkim okre-

sie czasu mam zaszczyt państwu przedstawić, 
dokładniej sprawozdanie z prac komisji. Tak jak 
poprzednia, ta w błyskawicznym tempie prze-
chodzi proces legislacyjny, zarówno w Sejmie, 
jak i w Senacie. Ustawa dotyczy zmiany w usta-
wie o podatkach i opłatach lokalnych i jej celem 
głównym jest likwidacja luki podatkowej, która 
od paru lat istnieje w podatku od nieruchomości, 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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który jest podatkiem gminnym. To, że tempo 
pracy jest tak szybkie, spowodowane jest tym, 
żeby ta ustawa mogła wejść w życie od 1 stycz-
nia najbliższego roku. Jeżeli tak się nie stanie, to 
przez kolejny rok część samorządów będzie tra-
ciła znaczące pieniądze. Szacunek wynosi mniej 
więcej 200 milionów zł rocznie. Ta ustawa była 
uchwalona w Sejmie 17 listopada, do nas trafi-
ła 18 listopada, w dniu dzisiejszym połączone 
Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej 
ją rozpatrzyły i wnoszą do Wysokiego Senatu 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. To nie zna-
czy, że senatorowie nie mieli uwag do tej usta-
wy. Znaczy to tyle, że gdyby Senat wniósł do niej 
poprawki, to ten termin, o którym mówiłem, nie 
mógłby zostać dotrzymany. Dlatego jest wniosek 
o głosowanie nad tą ustawą bez poprawek.

Przypomnę – bo to, jak myślę, jest bardzo 
istotne – że ponad rok temu Wysoka Izba, Senat 
Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę, która 
miała ten sam cel, czyli likwidację luki podatko-
wej. I w Sejmie ta ustawa doczekała się rozpatrze-
nia dopiero w dniu 16 listopada tego roku. Równo 
po roku. Również to przedłożenie rządowe wpły-
nęło na tyle późno, że w pierwotnym jego kształ-
cie termin wejścia w życie był proponowany na 1 
stycznia 2023 r. To jest zaniedbanie, ale sprawa 
jest na tyle istotna, że warto w tym momencie nie 
wspominać o wadach tego przedłożenia rządowe-
go, które były podnoszone, a dotyczyły rozszerze-
nia zakresu ulg i ponownego ryzyka stworzenia 
jakiejś luki podatkowej, dlatego że to w tej chwili 
jest bezprzedmiotowe w związku z tym, co mówi-
łem o terminie wejścia wżycie ustawy.

Zatem wnoszę, tak jak na wstępie, o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie będą zgłaszać z miejsca 

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

Przypominam, że pan senator Zygmunt 
Frankiewicz został również upoważniony do re-
prezentowania Senatu w toku prac nad senackim 
projektem ustawy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
pytania?

(Głos z sali: Dziękujemy.)
Dziękuję. Nie ma pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zostały wniesione przez 

Senat i  rząd. Do prezentowania stanowiska 
w toku prac parlamentarnych został upoważnio-
ny minister infrastruktury.

Czy pan minister Andrzej Bittel pragnie za-
brać głos w sprawie ustawy?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Infra-
struktury Andrzej Bittel: Kilka zdań, jeśli pan 
marszałek pozwoli.)

Proszę uprzejmie.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie infraStrUktUry 
andrzeJ BiTTeL 

Po pierwsze, dziękuję za to szybkie tempo pra-
cy. To, jeśli chodzi o ustawę.

Po drugie, jeśli pan marszałek by zezwolił, to 
chciałbym w imieniu swoim, ale mam nadzieję, 
że również pana marszałka i całej Izby, przekazać 
życzenia dla polskich kolejarzy w ich święto kole-
jowe, które jest obchodzone dzisiaj, w święto św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej. Niech im się darzy, 
niech bezpiecznie pracują i niech służba sprawia 
im satysfakcję.

Wracając prędko do ustawy, chciałbym powie-
dzieć, że rzeczywiście ona ma na celu zlikwido-
wanie luki podatkowej związanej ze stosowaniem 
prawa przez sądy administracyjne. Mam nadzie-
ję, że zostanie ona przyjęta przez Wysoką Izbę bez 
poprawek. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są pytania do pana ministra? Są?
Pan senator Czerwiński. Proszę uprzejmie.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Ja wiem, Panie Marszałku, że pora jest póź-
na. Ale mam do pana ministra pytanie związane 
z wpływem tej ustawy i z klasyfikacją gruntów 
dotyczących kolei w związku z ewentualnym 
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odtwarzaniem linii kolejowych, które zosta-
ły wyłączone z użytku, zostały po nich nasypy 
z resztkami torowiska itd. Czy jest tu jakiekolwiek 
powiazanie z tą ustawą? I czy to może spowodo-
wać, że w taki, a nie inny sposób sformułowania 
tej ustawy zostaną niejako wykorzystane do tego, 
żeby jak najszybciej likwidować tego typu linie 
i nie odrzucać wniosków lokalnych społeczności, 
które w tej chwili chcą odnowienia linii wcześniej 
zlikwidowanych.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie infraStrUktUry 
andrzeJ BiTTeL 

Dziękuję bardzo.
Odpowiadając na pytanie, powiem tak: w mo-

jej ocenie ta ustawa w tym kształcie i w punkcie 
dotyczącym infrastruktury nieczynnej w sposób 
oczywisty przyczyni się do tego, że będzie mniej-
sza chęć do parcelowania majątku nieczynnego, 
czyli doprowadzenia go do likwidacji, wydawania 
decyzji o likwidacji. A to z całą pewnością będzie 
przeciwdziałało takiej polityce, która mogłaby 
mieć miejsce, a mianowicie polityce utraty kory-
tarzy komunikacyjnych.

Na pewnym etapie prac procedowaliśmy 
również zwolnienie podatkowe dla linii zlikwi-
dowanych. Przywrócenie tego zwolnienia… Ono 
było i wtedy wiązało się mniej więcej z tym, że 
linie zlikwidowane były nieopodatkowane po-
datkiem od nieruchomości przez 3 lata od de-
cyzji likwidacyjnej. No, ale od kilku lat takich 
decyzji likwidacyjnych nie ma i uznaliśmy, że 
przywracanie takiego zwolnienia być może było-
by działaniem daleko idącym, za daleko idącym 
w tym zakresie, co nie zmienia postaci rzeczy, 
że trzeba podejmować wszystkie możliwe czyn-
ności, żeby korytarze na liniach nieczynnych 
czy liniach zlikwidowanych… żeby nie dopuścić 
do tego, aby linie nieczynne przekształciły się 
w linie zlikwidowane, żeby tych korytarzy nie 
utracić, bo wtedy rzeczywiście będzie o wiele 
trudniej odtwarzać połączenia kolejowe, które 

zostały zlikwidowane na dużej odległości. Teraz 
nam ich brakuje.

(Senator Jerzy Czerwiński: Można, Panie 
Marszałku?)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Czy metodą na to, żeby zachować korytarze, 
niekoniecznie z odtwarzaniem linii kolejowych, 
nie byłby tu na przykład, nie wiem, większy 
udział samorządów lokalnych, wspartych oczy-
wiście przez państwo? Można by tam tworzyć po 
prostu ścieżki rowerowe. To idealne miejsca na 
ścieżki, łącznie z infrastrukturą typu wiadukty 
itd. Taka ścieżka nie powoduje likwidacji kory-
tarza. On zostaje w dalszym ciągu terenem uży-
wanym, nazwijmy to, do transportu. To jest co 
prawda inny transport, ale potem można ten te-
ren wykorzystać inaczej.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Infra-
struktury Andrzej Bittel: Jeśli mogę…)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie infraStrUktUry 
andrzeJ BiTTeL 

Taka możliwość jest stworzona. Ona zosta-
ła wprowadzona przy okazji nowelizacji usta-
wy o transporcie kolejowym, którą roboczo czy 
w skrócie nazywamy Koleją+. Tam została stwo-
rzona możliwość wieloletnich dzierżaw takich 
przestrzeni po to, aby zorganizować tam jakąś 
inną infrastrukturę, np. ścieżkę rowerową, ale 
bez przekazania terenu na własność. Chodzi 
o to, by w sytuacji, w której nastąpiłaby koniecz-
ność czy chęć odtwarzania linii kolejowej, być 
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właścicielem terenu. Oczywiście robiono by to, 
szanując te wszystkie sprawy związane z projek-
tami unijnymi, trwałościami projektu. To jest już 
kwestia porozumienia pomiędzy stronami. Taka 
możliwość istnieje.

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze. Więcej pytań do 
pana nie ma.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Infra-
struktury Andrzej Bittel: Dziękuję.)

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że panowie senato-

rowie Janusz Pęcherz i Aleksander Szwed złożyli 
swoje przemówienia do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Dziękuję, Panie Ministrze. Dziękuję za przy-
pomnienie o święcie kolejarza. Składam w związ-
ku z tym życzenia wszystkim kolejarzom i byłym 
kolejarzom.

(Senator Jadwiga Rotnicka: I tramwajarzom.)
(Senator Halina Bieda: To jest święto kolejarzy 

i tramwajarzy, taka prawda.)
Korzystamy z waszych usług i dziękujemy, że 

trwacie w tym pięknym zawodzie.
A teraz komunikaty.

Senator Sekretarz 
ryszard ŚwiLski 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w spra-
wie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w toku 
debaty nad ustawą o szczególnych zasadach wy-
nagradzania osób realizujących zadania z za-
kresu cyberbezpieczeństwa odbędzie się jutro, 

26  listopada, w  piątek o  godzinie  8.00 w  sali 
nr 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej po-
święcone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na 
posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie grani-
cy państwowej odbędzie się jutro o godzinie 8.15 
w sali nr 182.

Komisja edukacji i komisja samorządu zbio-
rą się w celu rozpatrzenia wniosków do usta-
wy o  wsparciu przygotowania III Igrzysk 
Europejskich jutro o godzinie 8.45 w sali nr 182.

Komisja Infrastruktury, komisja gospodarki 
i Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu roz-
patrzą wnioski zgłoszone w toku debaty nad usta-
wą o elektromobilności. Posiedzenie odbędzie się 
jutro o godzinie 8.30 w sali nr 176.

Komisja Zdrowia i Komisja Ustawodawcza 
spotkają się jutro w sprawie uchwały dotyczącej 
stanu ochrony zdrowia – druk senacki nr 561 – 
w sali nr 217 o godzinie 8.15.

(Głos z sali: Czyli wszystkie posiedzenia komi-
sji są o godzinie 8.15?)

(Głos z sali: Nie, nie.)

WiceMarSzałek 
BoGdan BorUsewicz 

Pani Senator, był komunikat. Proszę słuchać.
(Głos z sali: Dziękujemy, Panie Marszałku.)
Ja ze swojej strony dziękuję wszystkim 

wytrwałym…
(Głos z sali: Same kobiety, Panie Marszałku.)
(Głos z sali: Nie no…)
(Głos z sali: I pan senator.)
Dziękuję wszystkim wytrwałym kobietom 

i mężczyznom, senatorom.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 10.00.
Na jutro pozostał nam 1 punkt, dotyczący ra-

tyfikacji traktatu w sprawie Eurokorpusu. Potem 
będą głosowania.

Dobranoc.
(Głos z sali: Dziękujemy, Panie Marszałku.)

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 25)

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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obrad o punkt: trzecie czytanie projektu uchwa-
ły w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia 
– i rozpatrzenie go jako punktu ostatniego po-
rządku obrad. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Jeśli nie usłyszę…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Wniosek prze-

ciwny, Panie Marszałku.)
Przepraszam bardzo, nie usłyszałem…

Senator 
woJciech skUrkiewicz 

Wniosek przeciwny. Możemy to…
(Głos z sali: Nie masz…)
Mam, mam.
(Głos z sali: To jest wniosek?)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Czyli pan minister…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Wniosek 

przeciwny.)
…zgłasza sprzeciw. No, dobrze.
W związku z tym muszę zarządzić głosowanie.
Bardzo proszę o skupienie się i wysłuchanie 

komunikatu, czego będzie dotyczyło głosowanie.
Są 2 wnioski: pierwszy to wniosek o wpro-

wadzenie tego punktu do porządku obrad, dru-
gi – przeciwny. Wnioskiem dalej idącym jest 
wniosek przeciwny, w związku z czym on będzie 
przegłosowany.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Tomasz 
Grodzki)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
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 macie wyłączone aplikacje do zdalnego 
udziału w posiedzeniu.

Państwa senatorów biorących udział w posie-
dzeniu w sposób zdalny informuję, że za 15 mi-
nut zablokujemy możliwość przyłączania się do 
posiedzenia. W razie problemów prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numer uprzednio państwu 
przekazany.

Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do gło-
sowania, które ma na celu wyłącznie ustalenie 
listy senatorów biorących udział w posiedzeniu. 
Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu po-
twierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w posiedzeniu.
Szanowni Państwo…
(Rozmowy na sali)
Tak, Pani Senator?

Senator 
BeaTa małeck a-LiBera 

Panie Marszałku!
Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu 

Senatu wnoszę o  uzupełnienie porządku 



Wniosek w sprawie porządku obrad Senatu
Ustawa o ratyf ikacji traktatu w sprawie eurokorpusu i statusu jego Dowództwa...

251

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 26 listopada 2021 r.

Kto jest przeciw wprowadzeniu punktu doty-
czącego uchwały o ochronie zdrowia do porząd-
ku obrad?

(Głosy z sali: Za, za.)
(Głosy z sali: Przeciw.)
(Senator Bogdan Klich: Kto jest za?)
(Głos z sali: Nie, kto jest przeciwny.)
(Głos z sali: Czyli za.)
Kto jest przeciwny wprowadzeniu tego punk-

tu? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
(Głos z sali: Przeciw?)
Kto jest przeciw?
(Głos z sali: Kto jest za…)
(Głosy z sali: Przeciw, przeciw.)
(Głos z sali: Panie Marszałku, kto jest za?)
(Głos z sali: No nie, przeciw.)
(Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii 

Senatu Katarzyna Konieczko: Może powtórzmy to 
głosowanie, bo jest straszne zamieszanie. Był wnio-
sek o wprowadzenie do porządku obrad tego trze-
ciego czytania i takie powinno być głosowanie: za 
wprowadzeniem punktu do porządku obrad.)

Ale wczoraj mi tłumaczono, że jak jest wniosek 
dalej idący, to…

(Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kan-
celarii Senatu Katarzyna Konieczko: Nie, to nie 
jest wniosek dalej idący, to jest po prostu głos 
przeciwny. Głosujemy nad wnioskiem o wpro-
wadzenie punktu do porządku obrad.)

Okej.
Przepraszam, zarządzę reasumpcję głosowa-

nia, ale zgodną z regulaminem.
Po wyjaśnieniach pani dyrektor Konieczko… 

No, już nie chcę dalej mylić.
Proszę skasować to głosowanie.
(Głos z sali: Jak to?)
(Głos z sali: I skasowali.)
(Głos z sali: To nie my.)
Głosowanie ulega zmianie, polecenie marszał-

ka. Powtórzę 2 razy.
Jest wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad punktu dotyczącego uchwały zdrowot-
nej. I nad nim będziemy głosowali, czyli kto jest 
za wprowadzeniem, kto jest przeciw, bo jest to 
głosowanie nie podwójnie negatywne: przeciw 
– przeciw.

Powtarzam: kto…
(Głos z sali: A jak to?)
Głosujemy. Kto jest za wprowadzeniem punk-

tu dotyczącego uchwały o ochronie zdrowia do 
porządku obrad, niech podniesie rękę i naciśnie 
przycisk.

(Głosy z sali: Za, za.)
Kto jest przeciw?
(Głos z sali: My za.)
(Rozmowy na sali)
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Głosowało 94 senatorów, 49 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 3)
Punkt ten będzie rozpatrzony jako ostatni 

punkt porządku obrad.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

dwudziestego trzeciego porządku obrad: ustawa 
o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu 
i  statusu jego Dowództwa zawartego między 
Republiką Francuską, Republiką Federalną 
Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem 
Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, 
sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr 566, a sprawozdania komisji – w drukach 
nr 566 A i 566 B.

Punkt rozpatrujemy dzisiaj na prośbę 
Ministerstwa Obrony Narodowej.

Proszę sprawozdawcę Komisji Obrony 
Narodowej, pana senatora Bogdana Zdrojewskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator SpraWozDaWca 
BoGdan zdroJewski 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Obrony Narodowej reko-

menduję ustawę, którą na posiedzeniu komisji 
przyjęliśmy wyjątkowo zgodnie, jednomyślnie. 
Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senato-
ra Bogdana Klicha, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator SpraWozDaWca 
BoGdan kLich 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Spraw Zagranicznych i  Unii 

Europejskiej była zgodna co do tego, że tę ustawę 
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należy ratyfikować, ponieważ przystąpienie 
Polski do Eurokorpusu jest w interesie bezpie-
czeństwa naszego kraju. Jedyna wątpliwość, jaka 
pojawiła się w trakcie dyskusji, dotyczyła tego, 
dlaczego dzieje się to tak późno. Skąd ta zwło-
ka? Skąd ten nagły zwrot, który nastąpił w ciągu 
ostatnich lat i skutkował wycofaniem wniosku 
o  przystąpienie Polski jako kraju ramowego, 
wniosku, który osobiście jako minister obro-
ny narodowej złożyłem w 2008 r.? Pan minister 
obrony narodowej wyjaśniał, skąd to się wzięło. 
Przypominam: straciliśmy 13 lat.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natorów sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
pytanie?

Pan senator Rybicki ma pytanie do pana se-
natora Klicha.

Senator 
sławomir ryBicki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałbym jednak zapytać 

o przebieg posiedzenia komisji, o to, czy podczas 
dyskusji nad potrzebą oczywistej ratyfikacji umo-
wy, tego traktatu była mowa o przyczynach, dla 
których po 13 latach ponownie przystępujemy do 
Eurokorpusu. Wtedy przystąpiliśmy za zgodą 
prezydenta i premiera. Co się stało, że ponownie 
musimy uczynić ten ważny krok dla bezpieczeń-
stwa Polski?

Senator 
BoGdan kLich 

Tak, była mowa na ten temat. Pan mini-
ster Skurkiewicz wyjaśniał, że zmieniły się 
okoliczności polityczne i  że wycofanie mojej 
decyzji jako ministra obrony, uzgodnionej z pre-
zydentem i premierem w 2008 r., przez ministra 
Macierewicza było związane z innym postrze-
ganiem roli Unii Europejskiej i NATO w sys-
temie bezpieczeństwa zbiorowego. Teraz to 

postrzeganie znowu się zmieniło. Myślę, że do-
brze zrelacjonowałem wypowiedź pana mini-
stra. Muszę powiedzieć, że w 2016 r., w momencie, 
kiedy minister Macierewicz wycofywał Polskę 
z Eurokorpusu, było to dla wielu szokiem, dla-
tego że Eurokorpus nigdy nie był ani organiza-
cją wojskową Unii Europejskiej, ani organizacją 
wojskową NATO. Zawsze był poza strukturami 
Unii Europejskiej i poza strukturami Sojuszu 
Północnoatlantyckiego. Mógł służyć zarówno jed-
nej organizacji, jak i drugiej organizacji, a także 
w rozmaitych misjach zagranicznych. Z punktu 
widzenia interesu bezpieczeństwa Polski obec-
ność naszego kraju w strukturze Eurokorpusu, 
obok takich krajów założycielskich jak Francja, 
Niemcy, Belgia, Holandia czy Luksemburg, jest 
istotną kotwicą zabezpieczającą nasze interesy 
narodowe. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w  toku 
prac parlamentarnych zostali upoważnieni mi-
nister spraw zagranicznych oraz minister obro-
ny narodowej.

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

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie oBrony naroDoWej 
woJciech skUrkiewicz 

Bardzo panu dziękuję, Panie Marszałku.
Dziękuję za przychylność, za to, że możemy 

dzisiaj rozpatrywać ten punkt. W związku z obo-
wiązkami, które na mnie spoczywały, wczoraj 
wieczorem byłoby to utrudnione. Jeszcze raz bar-
dzo dziękuję.

Szanowni Państwo, Eurokorpus… To kwe-
stia wyjaśnienia. Być może będzie się to wiązało 
z kolejnymi pytaniami. Polska nie zrezygnowa-
ła z członkostwa w Eurokorpusie, chciałbym to 
sprostować. Oczywiście zakończyliśmy prace 
nad… To była decyzja z roku 2017, odnosiła się 
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ona do statusu państwa ramowego w struktu-
rze Eurokorpusu, ale nigdy nie wycofaliśmy się 
z funkcjonowania w Eurokorpusie. My przez cały 
czas, przez cały ten okres, byliśmy państwem sto-
warzyszonym. Ta kontrybucja w postaci 69 żoł-
nierzy to coś, co cały czas nas obowiązuje, co do 
tego nie ma najmniejszej dyskusji.

Dlaczego w roku 2017 zapadła decyzja ów-
czesnego ministra obrony narodowej, aby za-
kończyć procedurę ubiegania się o członkostwo 
w Eurokorpusie w charakterze państwa ramo-
wego? Zacznę od wyjaśnienia kwestii państwa 
ramowego. Państw ramowych jest dzisiaj zale-
dwie 5: Francja, Niemcy, Belgia, Hiszpania oraz 
Luksemburg. Polska byłaby szóstym państwem 
ramowym w Eurokorpusie. Ta decyzja z roku 
2017 została podjęta na kanwie bardzo szero-
kiej dyskusji toczonej w Europie, dyskusji o Unii 
Europejskiej, o całym Eurokorpusie, o zaangażo-
waniu i funkcjonowaniu Eurokorpusu jako struk-
tury wojskowej. To była też decyzja na kanwie tej 
dyskusji odnoszącej się do stworzenia europej-
skich wojsk, europejskiej struktury wojskowej, 
armii europejskiej. Pragnę zwrócić państwa uwa-
gę na bardzo kluczową kwestię. W roku 2016 był 
szczyt NATO w Warszawie. Na mocy decyzji pod-
jętych podczas tego szczytu wzmocniono obecność 
NATO na wschodniej f lance, wzmocniono zaan-
gażowanie wojsk sojuszniczych, również wojsk 
amerykańskich. Wtedy Eurokorpus był nieco 
z boku tej całej struktury, był próbą stworzenia 
alternatywy dla porozumień w ramach Sojuszu 
Północnoatlantyckiego.

Potem struktura Eurokorpusu oraz jego dzia-
łalność i zaangażowanie zostały bardzo mocno 
zmodyfikowane, bardzo mocno zmodyfikowa-
ne. Dziś sam Eurokorpus wskazuje jednoznacz-
nie, że gwarantem bezpieczeństwa w Europie, 
ale nie tylko w  Europie, jest NATO, Sojusz 
Północnoatlantycki. W ostatnich latach widoczne 
jest bardzo mocne zaangażowanie Eurokorpusu 
w struktury i działalność NATO. Stąd też zmiana 
naszej filozofii i podejścia ministra obrony naro-
dowej do Eurokorpusu.

Szanowni Państwo, w ramach tych negocja-
cji, które były prowadzone w ostatnich miesią-
cach, bardzo intensywnych negocjacji, nasz kraj 
został potraktowany zdecydowanie lepiej. Jeżeli 
Wysoka Izba zgodzi się na ratyfikację i stosowne 
dokumenty zostaną podpisane przez pana prezy-
denta, to 1 stycznia 2022 r. Polska stanie się pań-
stwem ramowym. To po pierwsze. Po drugie, 

1  stycznia 2023 r. to Polak stanie na czele tej 
struktury jako głównodowodzący Eurokorpusem, 
a 1 stycznia 2024 r. to Polak będzie szefem sztabu 
Eurokorpusu. A więc wynegocjowaliśmy szereg 
takich projekcji stanowiskowych i terminowych, 
bardzo korzystnych dla naszej armii, dla nasze-
go wojska, a szczególnie dla naszej ojczyzny, dla 
naszego kraju.

Dlatego też cieszę się, że dane mi było uczest-
niczyć w tych działaniach. Cieszę się również, że 
mogę tutaj z państwem na ten temat rozmawiać. 
Bardzo proszę o przyjęcie tej ustawy. Rozumiem, 
że będą pytania.

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?

Pan senator Zdrojewski.

Senator 
BoGdan zdroJewski 

Panie Ministrze, ma pan rację, że z formal-
nego punktu widzenia Polska nigdy nie wycofała 
się z Eurokorpusu, czyli ze stowarzyszenia. Ale 
czy prawdą jest, że w 2017 r., po przesunięciu tej 
decyzji o rok, powstała mapa drogowa wycofania 
naszego zaangażowania z Eurokorpusu?

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie oBrony naroDoWej 
woJciech skUrkiewicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja takich do-
kumentów nie widziałem, więc trudno jest mi 
się do nich odnosić. Jeżeli chodzi o Ministerstwo 
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Obrony Narodowej, to nie spotkałem się z ta-
kim dokumentem, z taką właśnie projekcją czy 
z taką mapą drogową odchodzenia całkowicie od 
Eurokorpusu.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie widzę więcej pytań.
Otwieram dyskusję.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Zdrojewskiego.

Senator 
BoGdan zdroJewski 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja rzeczywiście cieszę się ze zmiany decyzji 

Ministerstwa Obrony Narodowej à propos przy-
stąpienia do Eurokorpusu jako państwo ramowe. 
Jednak martwię się tym, że ministerstwo obrony 
nie chciało się do tej zmiany przyznać. To jest tak, 
jakby zapadła nowa decyzja.

Chcę wyraźnie podkreślić, że uczestnic-
two w Eurokorpusie, przystąpienie jako pań-
stwo stowarzyszone, jako państwo ramowe, ma 
ogromne znaczenie. Na skutek tych negocjacji, 
które rozpoczęły się w latach 2008–2009 – ge-
neralnie zostały one zamknięte, a nasze wejście 
miało nastąpić w roku 2016 – Polska uzyskała 
w hierarchii znaczenia rozmaitych stanowisk 
w Eurokorpusie określony harmonogram awan-
sów naszych wysokich oficerów, łącznie z dowo-
dzeniem Eurokorpusem w 2017 r. A wcześniej 
mieliśmy szansę zająć stanowiska wice- i sze-
fa sztabu. Ponieważ w 2016 r. przesunięto decy-
zję na 2017 r., a w 2017 r. zrezygnowano z bycia 
państwem ramowym, my te stanowska de facto 
straciliśmy. Wiem z informacji pana ministra, że 
odzyskamy te stanowiska w 2023 r. To jest praw-
dziwa strata, jaką odnotowujemy, strata 6 lub 7 lat 
w zależności od tego, jak się to liczy.

Muszę powiedzieć, że byłem też troszkę za-
niepokojony, a  czasami zdumiony, rozmaito-
ścią uzasadnień. Uzasadnienia, które padały, 
były modyfikowane w drodze pomiędzy Sejmem 
a Senatem, pomiędzy komisją obrony a komisją 
spraw zagranicznych, ale w dobrym kierunku, 
co chcę wyraźnie podkreślić. Na samym początku 

mówiono, że zrezygnowaliśmy tylko z ubiegania 
się o bycie państwem ramowym, że mieliśmy de-
cyzję o redukcji naszego zaangażowania. Potem 
mówiono, że odstąpiono do uzgodnień albo prze-
rwano uzgodnienia na określonym stanowisku. 
To jest jeden element. Drugi element, według mo-
jej oceny nieprawdziwy – on się na szczęście już 
nie pojawia – był taki, że ówczesny Eurokorpus 
był zainteresowany tylko i wyłącznie aktywno-
ściami w samej Europie. Otóż chcę wyraźnie pod-
kreślić, że Eurokorpus nie wykonywał żadnych 
czynności w Europie z wyjątkiem działań na tere-
nie Bośni i Hercegowiny, natomiast podejmował 
niezwykle istotne czynności, aktywności poza 
Europą, w tym współdowodził w Afganistanie, 
a także w Mali w Środkowej Afryce etc. Trzeci 
element bardzo istotny to jest to uzasadnienie, 
które pojawiło się w 2017 r., że Eurokorpus sta-
nowi alternatywę wobec NATO. Nie stanowi, 
nie stanowił i nie będzie stanowił, natomiast 
współdziała w rozmaitych misjach; wystarczy 
popatrzeć na zaangażowanie Francuzów czy 
Niemców. Zwłaszcza w Afganistanie widać wy-
raźnie, jak bardzo bliskie było to współdziałanie, 
współaktywność.

Ostatnie elementy znajdują się w uzasadnie-
niu, więc nie będę ich przytaczać. Powiem tylko 
o jednej ważnej rzeczy, która akurat w tej chwili 
może budzić satysfakcję. Otóż nasze zaangażo-
wanie w stosunku do tego, co było deklarowane 
w 2016 r., ma być zwiększone dwukrotnie. Czyli, 
generalnie rzecz biorąc, siły Eurokorpusu – któ-
re, jeśli wziąć pod uwagę rezerwy w poszczegól-
nych państwach, będą wynosiły około 60 tysięcy, 
a w samym Strasburgu ok. 1 tysiąca 100 – będą 
miały zwiększony udział żołnierzy polskich 
w stosunku do tego, co było wcześniej planowane.

I ostatnia rzecz. Zadałem panu ministrowi 
pytanie o mapę drogową, dlatego że pamiętam 
doskonale słowa ministra obrony, ówczesne-
go ministra obrony Antoniego Macierewicza, 
który wypowiedział się niezwykle negatywnie 
o Eurokorpusie i rzeczywiście najpierw przesu-
nął tę decyzję o rok, a potem Centrum Operacyjne 
MON informowało o powstaniu mapy drogowej 
wyprowadzenia nas z Eurokorpusu w ogóle. Ja 
nie wiem, czy ten dokument powstał, bo go nie 
widziałem, natomiast taka informacja, któ-
ra ukazała się w 2 czasopismach podlegających 
ministerstwu obrony, de facto rzeczywiście po-
twierdzała, że nasze decyzje szły w aż tak złym 
kierunku. 
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Dziś jeszcze raz podkreślę, że Komisja Obrony 
Narodowej, której byłem sprawozdawcą, przyję-
ła z satysfakcją ratyfikację naszego udziału jako 
państwa ramowego. Jeszcze raz podkreślę: tylko 
państwo ramowe może mieć udział w dowodze-
niu Eurokorpusem. Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pan senator Bogdan Klich.

Senator 
BoGdan kLich 

Mnie się wydaje, proszę państwa, że musimy 
sobie wyjaśnić pewne pojęcia po to, żebyśmy sobie 
zdawali sprawę z tego, do czego wracamy i o czym 
mówimy.

Otóż państwo ramowe to jest takie państwo, 
które daje określoną pulę oficerów do jednostek 
dowodzenia, w  tym wypadku do dowództwa 
Eurokorpusu znajdującego się w Strasburgu, oraz 
wyznacza jednostki wojskowe, w tym wypadku 
związek taktyczny, jakim była 1 brygada. Otóż 
myśmy zdecydowali w 2008 r. – premier i prezy-
dent, ale ja zaproponowałem podjęcie takiej decy-
zji i później to realizowałem – że do Eurokorpusu 
zostanie wysłanych kilkunastu polskich oficerów, 
którzy będą się w dowództwie rotować, a zatem od 
tamtego czasu kilkuset polskich oficerów miało 
szansę przejść przez najlepsze możliwe szkolenie, 
jakie daje uczestnictwo w planowaniu i przygo-
towywaniu rozmaitych działań Eurokorpusu, 
najlepsze jak to jest możliwe. Mielibyśmy zatem 
kadrę kilkuset polskich oficerów przygotowa-
nych do tego, żeby dowodzić zarówno obroną na-
szego terytorium, jak i misjami zagranicznymi, 
bo, jak słusznie zauważył senator Zdrojewski, 
dowództwo Eurokorpusu przejęło przed prze-
jęciem dowodzenia w Afganistanie przez NATO 
dowodzenie tą misją. Eurokorpus dowodził ope-
racją sojuszniczą w Afganistanie, zanim NATO 
tam postawiło swoją f lagę. Żeby takie dowodze-
nie móc prowadzić, trzeba być najlepiej wyspecja-
lizowanym dowództwem z możliwych. To tylko 
świadczy o  tym, że dowództwo Eurokorpusu 
jest na medal. I kilkuset polskich oficerów miało 
szansę na to, żeby w tym dowództwie na zasadzie 

pełnoprawnych uczestników funkcjonować, przy-
gotowywać się i szkolić. No i ta jedna brygada, 
czyli ok. 3 tysięcy żołnierzy, miała szansę na to, 
żeby w towarzystwie swoich kolegów z Francji, 
Niemiec, Hiszpanii, Luksemburga nabyć odpo-
wiednie umiejętności. To jest niezmiernie istotne. 
Bo tak naprawdę misją żołnierza w czasie pokoju 
jest szkolić się, szkolić się i jeszcze raz się szkolić. 
Czy jest lepsza szkoła umiejętności wojskowych 
niż nabywanie ich od tych, którzy wiedzą lepiej 
i są przygotowani lepiej? Nie ma. Zatem dla naszej 
brygady również rotującej się – czyli 3 tysiące żoł-
nierzy razy kilka – była szansa na podniesienie 
ich umiejętności i profesjonalizmu. Tę szansę za-
przepaścił minister Antoni Macierewicz, wycofu-
jąc nas ze statusu państwa ramowego w latach… 
Decyzja została podjęta w 2016 r., ale realizowana 
była od 2017 r. Straciliśmy bezpowrotnie, proszę 
państwa, 4 lata przez podjęcie tej błędnej decy-
zji przez ówczesnego szefa Ministerstwa Obrony 
Narodowej. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Rusiecki zgłosił się do dyskusji

Senator 
Jarosław rUsiecki 

Tak.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kieruję słowa podziękowania do pana mar-

szałka w związku z wprowadzeniem do porządku 
obrad tej niezwykle ważnej ustawy ratyfikującej 
traktat.

Z  wielkim zdziwieniem słucham tego, co 
mówi pan senator Bogdan Klich, czyniący zasło-
nę dymną z troski o Siły Zbrojne, bo jeżeli mówić, 
to mówić prawdę i do końca. Dzisiaj kilkakrotnie, 
wczoraj również na posiedzeniu Komisji Obrony 
Narodowej i, podejrzewam, na posiedzeniu 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, 
przedstawiana była informacja, że Polska i pol-
skie Siły Zbrojne nigdy nie wycofały się z dzia-
łań w stowarzyszeniu Eurokorpus. Z pewnością 
nie był to czas zaprzepaszczony, jak w swoim 
wystąpieniu mówił senator Bogdan Klich. Panie 
Senatorze, to pan jako minister obrony narodowej 
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w 2009 r. przerwał budowane przez dziesiątki 
lat, ponad 50 lat, tradycje występowania Polski 
i polskich Sił Zbrojnych pod f lagą Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. W 2009 r. to pana de-
cyzja jako ministra obrony narodowej spowodo-
wała, że ta tradycja i pozycja polskich żołnierzy 
została zniszczona i zaprzepaszczona. Dopiero 
aktywna działalność pana prezydenta Andrzeja 
Dudy i powrót Polski po 20 latach jako niestałego 
członka Rady Bezpieczeństwa ONZ odbudowały 
tę pozycję, a wielka aktywność ministra obrony 
narodowej i najwyższych polskich dowódców spo-
wodowała, że ta tradycja, która w 2009 r. została 
przerwana… Po 10 latach, w 2019 r. polscy żoł-
nierze powrócili pod błękitną flagę i teraz służą 
pokojowi międzynarodowemu w Libanie. Trzeba 
mówić do końca prawdę, ponieważ to, co pan ro-
bił jako minister obrony narodowej, do dzisiaj 
ma konsekwencje. Wielka aktywność generali-
cji, dowódców, Ministerstwa Obrony Narodowej, 
jak również zwierzchnika Sił Zbrojnych w kwestii 
umacniania pozycji polskich żołnierzy…

Przy tej okazji chcę również powiedzieć, 
Szanowni Państwo, że polscy żołnierze, strzegąc 
polskiej granicy, służą ojczyźnie w najlepszym 
tego słowa znaczeniu i wpisują się w tradycje mę-
stwa i dzielności polskiego oręża. Winniśmy im 
za to szacunek i cześć. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Przypomnienie dokonań kolejnych ministrów 

obrony jest istotne, ale przypomnę, że w punkcie 
jest ratyfikacja traktatu, i proponowałbym, żeby 
się na tym skupić.

W ramach repliki drugie wystąpienie, 5 mi-
nut, pana senatora Klicha.

Senator 
BoGdan kLich 

Ja nie chcę robić panu senatorowi Rusieckiemu 
wykładów, mogę to zrobić po zakończeniu posie-
dzenia i chętnie to zrobię, krócej niż swoim stu-
dentom. Teraz tylko króciutko powiem o tym, że 
jest fundamentalna różnica pomiędzy misjami 
peacekeepingowymi a misjami stabilizacyjny-
mi. Te misje, o których pan wspomniał, zarówno 

na Wzgórzach Golan, jak i w Libanie, UNDOF, 
UNIFIL, to tradycyjne misje peacekeepingowe. 
Nasze doświadczenia, jak pan może pamięta, 
z Bośni i Hercegowiny były takie, że interwencje 
wojskowe, które miały charakter peacekeepin-
gowy, kompletnie nie pasowały do ówczesnego 
świata. Pamiętamy, co działo się w Srebrenicy. 
Pamiętamy, co było powodem interwencji NATO-
wskiej w Bośni i Hercegowinie, gdzie żołnierze 
w błękitnych hełmach byli niezdolni do tego, 
żeby przeciwdziałać masakrom dokonywanym 
na miejscowej ludności. Chcę powiedzieć, że misje 
zarówno na Wzgórzach Golan, jak i w Libanie – 
o obu tych misjach pan wspominał – miały cha-
rakter peacekeepingowy, tzn. były misjami, które 
miały ograniczony mandat, i żołnierze nie byli 
w stanie, że tak powiem, zaangażować się w co-
kolwiek więcej aniżeli wyłącznie w stacjonowanie 
na linii demarkacyjnej. Czymś innym były ope-
racje, w których uczestniczyliśmy, zarówno ope-
racja „Deliberate Force” w Bośni i Hercegowinie, 
jak i operacja „Allied Force” w Kosowie, a także 
operacja późniejsza, czyli ta w Afganistanie, które 
miały charakter stabilizacyjny.

Panie Senatorze, w momencie, kiedy 2 tysią-
ce 600 polskich żołnierzy, rotujących co pół roku, 
uczestniczyło w tak poważnym wyzwaniu, jakim 
była operacja w Afganistanie, i przechodziło przez 
najtrudniejszą szkołę, wykonując najtrudniejsze 
możliwe zadania, trzeba było zdecydować się na 
zrezygnowanie z misji o znacznie mniejszej skali 
zaangażowania, żeby skoncentrować się na tym, 
co wówczas było dla naszego kraju najważniej-
sze. A dlaczego najważniejsze? To pokazuje to, 
co wydarzyło się w Polsce po 2016 r. Mianowicie 
myśmy Afganistanem, nie Wzgórzami Golan, 
nie Libanem, tylko Afganistanem, a wcześniej 
Irakiem, za zgodą wszystkich sił politycznych 
w Polsce, wykupili polisę bezpieczeństwa dla na-
szego kraju po to, żebyśmy w sytuacji jego zagro-
żenia mogli liczyć – tak było w 2014 r. i tak, myślę, 
stanie się niebawem, jeżeli tylko rząd PiS stanie 
na wysokości zadania i uruchomi art. 4 traktatu 
waszyngtońskiego – na wzmocnienie bezpieczeń-
stwa naszego kraju. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję.
Zamykam dyskusję…
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Ustawa o ratyf ikacji traktatu w sprawie eurokorpusu i statusu jego Dowództwa...
Głosowania

(Senator Jarosław Rusiecki: Jedno zdanie, 
Panie Marszałku.)

Ma pan prawo nawet do 5  minut. Proszę 
bardzo.

Senator 
Jarosław rUsiecki 

Ale będzie to jedno zdanie. 
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Senatorze!
Jeszcze raz to powiem. Czyni pan zasłonę dym-

ną ze swojej troski o polskie Siły Zbrojne. Została 
przerwana tradycja. Doświadczenia, które zosta-
ły zadzierzgnięte przez dowódców, przez żołnie-
rzy na tej niezwykle prestiżowej misji Organizacji 
Narodów Zjednoczonych… To było błędem, co jest 
podkreślane przez ówczesnych generałów i obec-
nych generałów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Ogłaszam 22 minuty przerwy technicznej.
Zaczynamy głosowania o godzinie 11.00.

 
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 38  

do godziny 11 minut 03)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Czeka nas 
sporo głosowań.

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie! Przy-

pominam, że kolejne posiedzenie Senatu pla-
nowane jest na 4 dni: 14, 15, 16 i 17 grudnia br. 
Porządek obrad tego posiedzenia zostanie pań-
stwu dostarczony drogą elektroniczną. Ale będzie 
obfity, przynajmniej na to w tej chwili się zanosi.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
pierwszego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem 
Władysława Bartoszewskiego.

Przypominam, że w pierwszym dniu obrad 
zostało przedstawione sprawozdanie komisji 
o projekcie uchwały oraz została przeprowadzo-
na dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedy-

nie głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu uchwały zawar-
tego w druku nr 544 S.

Czy informatycy są gotowi?
Przystępujemy do głosowania nad projek-

tem uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem 
Władysława Bartoszewskiego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedna z osób głosujących zdalnie… Bardzo pro-

szę sprawdzić, czy wysłała sygnał.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 55 – za, 10 – przeciw, 

31 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2022 
Rokiem Władysława Bartoszewskiego. (Oklaski)

Proszę o podejście do stołu prezydialnego pana 
Władysława Teofila Bartoszewskiego. Chciałbym 
wręczyć panu uchwałę Senatu.

(Marszałek wręcza uchwałę)
Z  ogromną przyjemnością wręczam panu 

uchwałę upamiętniającą wielkiego Polaka, wiel-
kiego polityka, wielkiego humanistę i wielkiego 
człowieka. Gratuluję. (Oklaski)

(Pan Władysław Teofil Bartoszewski: Dziękuję 
bardzo.)

Zapraszam.

pan 
władysław TeofiL BarToszewski 

Wielce Szanowny Panie Marszałku! Wysoka 
Izbo! Panie i Panowie Senatorowie! Wnioskodawcy! 
Szanowna Komisjo! Sprawozdawcy!

Chciałbym w imieniu rodziny, zwłaszcza wnu-
czek Władysława Bartoszewskiego, a także wła-
snym podziękować za ten honor i wyróżnienie.

Cieszę się, że mieliśmy większość. Z bólem 
przyjmuję to, że były głosy przeciwne, ponie-
waż mój ojciec był osobą dialogu i porozumienia 
i miał tak różnych przyjaciół, jak np. Jan Józef 
Lipski, którego określał jako utopijnego socjalistę, 
i Wiesław Chrzanowski, przewodniczący ZChN 
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i przedwojenny endek, z obydwoma przyjaźnił się 
do śmierci. Mieli kompletnie różne poglądy poli-
tyczne, ale łączyła ich troska o Polskę.

Do strony prawej chciałbym skierować 3 uwa-
gi, jeśli można.

Po pierwsze, może nie wszyscy państwo se-
natorowie wiedzą, że mój ojciec był Żołnierzem 
Wyklętym, był członkiem kadrowej organizacji 
wojskowej NIE, która była zwrócona wyłącznie 
przeciwko Sowietom, i był w niej od początku do 
7 maja 1945 r., kiedy to organizacja została zli-
kwidowana. Za pracę w Delegaturze Sił Zbrojnych 
w roku 1945 dostał 8 lat więzienia. Przesiedział 
w sumie ponad 6 lat w komunistycznych więzie-
niach. Nigdy się nie przyznał, do roku 1990, że był 
w organizacji NIE, bo za to groziła kara śmierci, 
którą na szefie, panu generale Fieldorfie, zbrod-
niarze komunistyczni wykonali.

Po drugie, konserwatywny papież Benedykt 
XVI w roku 2006 przyznał ojcu Krzyż Wielki 
Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego, najwyższe 
odznaczenie, jakie papież może przyznać osobie 
świeckiej, najwyższe.

Po trzecie, w roku 1985 mój ojciec opublikował 
w drugim obiegu książeczkę pod pseudonimem – 
bo to jeszcze były czasy komuny – ZZZ, „Syndykat 
zbrodni. Kartki z dziejów UB i SB”. I kto opubli-
kował tę książkę w drugim obiegu w Polsce? Pan 
Antoni Macierewicz.

To chciałbym tak pod uwagę paniom i panom 
senatorom ze strony prawej ku pamięci pozosta-
wić. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Pośle.
Powracamy do rozpatrywania punktu dru-

giego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 
Rokiem Bronisława Geremka.

Przypominam, że w pierwszym dniu obrad 
zostało przedstawione sprawozdanie komisji 
o projekcie uchwały oraz została przeprowadzo-
na dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmie jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu uchwały zawar-
tego w druku nr 546 S.

Przystępujemy do głosowania nad projek-
tem uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 
Rokiem Bronisława Geremka.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 50 – za, 36 – przeciw, 

9 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia 
roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka. (Oklaski)

Stosowną uchwałę dostarczymy rodzinie pana 
profesora odrębnie.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o systemie instytucji rozwoju.

K o m i s j a  G o s p o d a r k i  N a r o d o w e j 
i Innowacyjności przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez po-
prawek; druk senacki nr 553 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Jeden z  senatorów głosujących zdalnie… 

Proszę sprawdzić wysłanie głosu.
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Na co czekamy?)
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, powiem, że 
to oczekiwanie przez 20 sekund wynika z tego… 
Kiedy sygnał od głosujących zdalnie się opóźnia, 
te 20 sekund daje mu jeszcze czas na dotarcie do 
maszyny liczącej. Dobrze, gdy wszystkim udaje 
się wysłać głos od razu, wtedy tych 20 sekund nie 
czekamy.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektó-
rych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, które usto-
sunkowały się do przedstawionych w toku debaty 
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wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 555 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Halinę 
Biedę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
(Senator Halina Bieda: Zdalnie…)
Czy pani senator zdalnie jest w stanie…

Senator SpraWozDaWca 
haLina Bieda 

Tak, jestem. Już mnie ktoś odblokował.
Dzień dobry.
Wysoka Izbo! Panie Marszałku!
Bardzo proszę o przyjęcie sprawozdania połą-

czonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Infrastruktury. Na swoim 
posiedzeniu komisje zajęły się zgłoszonymi wcze-
śniej wnioskami legislacyjnymi i proszą o przyję-
cie poprawek nr 1–3, 5–9, 12, 13, 18, 20, 23, 24, 26 
i 27 oraz o przyjęcie ustawy z tymi poprawkami. 
Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali 

senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać 
głos?

Informuję, że wnioski w trakcie dyskusji zgło-
sili państwo senatorowie Marek Martynowski, 
Krzysztof Kwiatkowski, Halina Bieda, Joanna 
Sekuła, Jacek Bury, Robert Dowhan.

Ponadto sprawozdawcami komisji byli: sena-
tor Halina Bieda – Komisji Infrastruktury; se-
nator Joanna Sekuła – Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

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

Jeżeli państwo mnie do tego upoważnicie, nie 
będę czytał uzasadnień poprawek, bo wszyst-
kie były wielokrotnie omawiane na posiedzeniu 
komisji.

Proponuję łączne głosowanie nad poprawka-
mi Komisji Infrastruktury oraz Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji, które nie 
pozostają w kolizji z innymi poprawkami i mają 
charakter legislacyjny. Są to poprawki nr 1, 6, 7, 
8, 9, 12, 13 oraz 18.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będziemy głoso-
wać nad nimi łącznie.

Kto jest za poprawkami nr 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 
18? Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 7)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 8)
Poprawka została przyjęta.
Nad poprawkami nr 3, 26 i 27 należy głoso-

wać łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 72 – za, 1 – przeciw, 

26 się wstrzymało. (Głosowanie nr 9)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 4 została wykluczona, ponieważ 

tylko w wypadku odrzucenia poprzednich 3 po-
prawek byłaby przegłosowana.

Zatem głosujemy nad poprawką nr 5.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 10)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 10.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 6 – za, 43 – przeciw, 

50 się wstrzymało. (Głosowanie nr 11)
Poprawka nie uzyskała większości.
Poprawka nr 11.
Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Tu w ogóle nie słychać, co pan senator mówi.
(Rozmowy na sali)
Głosowało 99 senatorów, 4 – za, 43 – przeciw, 

52 się wstrzymało. (Głosowanie nr 12)
Poprawka nie uzyskała większości.
Poprawka nr 14.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 2 – za, 45 – przeciw, 

52 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 13)
Poprawka nie uzyskała większości.
Poprawka nr 15.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 14)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 16 została wykluczona, bo przy-

jęcie poprawki nr 15 wykluczyło głosowanie nad 
poprawką nr 16.

Tak, Panie Legislatorze?
(Głos z sali: Tak.)
Mam to w scenariuszu. Głosowanie nad po-

prawką nr 16 tylko w wypadku odrzucenia po-
prawki nr 15.

(Głos z sali: Tak jest.)
Tak jest. Panie Legislatorze, okej.
Głosujemy nad poprawką nr 17.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 3 – za, 92 – przeciw, 

4 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 15)
Poprawka nie uzyskała większości.
Poprawka nr 19.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę 1 osobę głosującą zdalnie o sprawdze-

nie wysłania sygnału.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 3 – za, 94 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 16)

Poprawka nie uzyskała większości.
Poprawka nr 20.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 17)
Poprawka przyjęta.
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 21 wykluczy 

głosowanie nad poprawką nr 22.
Głosujemy nad poprawką nr 21.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 2 – za, 46 – przeciw, 

51 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 18)
Poprawka nie uzyskała większości.
W związku z tym głosujemy nad poprawką 

nr 22.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 3 – za, 44 – przeciw, 

52 się wstrzymało. (Głosowanie nr 19)
Poprawka nie uzyskała większości.
Poprawka nr 23.
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 20)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 24.
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 21)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 25.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 1 – za, 97 – przeciw, 1 

senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 22)
Poprawka nie uzyskała większości.
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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 99 senatorów, 95 – za, 3 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 23)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Budżetu i  Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi-
ła o odrzucenie ustawy, zaś mniejszość komisji 
przedstawiła wniosek o przyjęcie ustawy bez po-
prawek; druk senacki nr 559 A.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o odrzu-
cenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 24)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy 
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz nie-
których innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej 
do spraw Klimatu, które ustosunkowały się 
do przedstawionych w toku debaty wniosków 

i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie. Znajduje się ono w druku nr 560 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Stanisława Gawłowskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator SpraWozDaWca 
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje wnoszą o odrzucenie usta-

wy. Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały 

senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w  trakcie dys-

kusji zgłosili państwo senatorowie Jerzy 
Chróścikowski, Dorota Tobiszowska, Jacek 
Bogucki, Wojciech Konieczny.

Ponadto sprawozdawcą Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności oraz Komisji 
Środowiska był pan senator Wojciech Piecha.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia 
tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu o od-
rzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 49 – za, 47 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 25)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źró-
dłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne.

Przypominam, że została przeprowadzona 
dyskusja w sprawie przedstawionego projektu 
ustawy.



Głosowania 

262

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 26 listopada 2021 r.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmie jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że Komisja Nadzwyczajna do 

spraw Klimatu wnosi o przyjęcie przez Senat pro-
jektu ustawy zawartego w druku nr 578. Komisja 
proponuje ponadto, aby Senat upoważnił pana se-
natora Stanisława Gawłowskiego do prezentowa-
nia stanowiska Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisję projektem ustawy o zmia-
nie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 
ustawy – Prawo energetyczne oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 49 – za, 47 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 26)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – 
Prawo energetyczne i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Stanisława Gawłowskiego do pre-
zentowania stanowiska Senatu w dalszych pra-
cach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo energetyczne.

Komisja Gospodarki Narodowej i  Inno wa-
cyjności przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk 
senacki nr 552 A.

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

Przystępujemy do głosowania nad popraw - 
kami.

Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jeden senator ze zdalnych, proszę zwrócić 

uwagę…
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 98 – za, nikt nie był 
przeciw i nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 27)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za, 

nikt nie był przeciw ani się nie wstrzymał. 
(Głosowanie nr 28)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania. 
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 29)
Poprawka została przyjęta.
Głosujemy nad podjęciem uchwały w sprawie 

przyjęcia ustawy w całości, ze zmianami wyni-
kającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania. 
Głosowało 97 senatorów, 93 było za, 2 – prze-

ciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 30)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo energetyczne.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o elektromobilności i paliwach alterna-
tywnych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Infrastruktury, Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności oraz Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, które usto-
sunkowały się do przedstawionych w toku deba-
ty wniosków i przygotowały sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 556 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Stanisława Gawłowskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji. 

Senator SpraWozDaWca 
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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Komisje wnoszą o podjęcie uchwały w spra-
wie przyjęcia ustawy z poprawkami zgłoszonymi 
w trakcie posiedzenia, z 1 uwagą: przyjęcie po-
prawki nr 15 wykluczy przyjęcie poprawki nr 16. 
Komisja rekomenduje przyjęcie poprawki nr 15.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą 

jeszcze zabrać głos? 
Przypomnę, że byli nimi pan senator 

Stanisław Lamczyk z Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz pani senator Danuta Jazłowiecka z Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Głosujemy nad przedstawionymi poprawkami 
w pierwszej kolejności, a następnie – nad pod-
jęciem uchwały o przyjęciu ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proponuję łączne głosowanie nad poprawkami 
do ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych oraz niektórych in-
nych ustaw, które nie pozostają w kolizji z innymi 
poprawkami, gdyż mają charakter legislacyjny. Są 
to poprawki o numerach: 1–14, 17–22, 26, 28–31, 
33, 34 i 37–44. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, zarzą-
dzimy takie głosowanie.

Kto jest za łącznym głosowaniem nad popraw-
kami, które przed chwilą wymieniłem?

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 31)
Poprawki zostały przyjęte.
Nad poprawkami nr 23–25 oraz 27, 32, 35 i 36 

również należy głosować łącznie.
Kto jest za?
(Głos z sali: Poprawka piętnasta…)
No, zaraz dojdziemy do poprawki nr  15, 

spokojnie.
Maszynę proszę włączyć. Głosujemy łącznie 

nad poprawkami, i tu czytam: 23–25, 27, 32, 35, 
36.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Na tablicy jest inaczej.)

(Głos z sali: Na tablicy jest inna poprawka.)
Jeszcze raz… Ogłaszam reasumpcję z przyczyn 

technicznych. Głosujemy w tej chwili łącznie nad 
poprawkami nr 23–25…

(Głos z sali: Na tablicy jest błąd.)
Na tablicy proszę poprawić.
Poprawki nr 23–25, 27, 32, 35, 36. To jest łączne 

głosowanie nad tymi poprawkami.
(Głos z sali: Nr 27…)
32, 35, 36. Tak?
Proszę jeszcze raz uruchomić maszynę do 

głosowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Nie widzę wyników głosowania zdalnego, 

Panie Informatyku. Proszę mi przesunąć… Nie 
widzę, czy wszyscy zdalni zagłosowali.

(Głos z sali: Tak.)
Widzę, że zagłosowali. Dziękuję bardzo.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 32)
Poprawki zostały przyjęte.
Głosujemy nad poprawką nr 15. Przypominam, 

że zgodnie z zaleceniami komisji przyjęcie tej po-
prawki wykluczy głosowanie nad poprawką nr 16. 
Głosujemy nad poprawką nr 15.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 33)
Poprawka została 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 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 34)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o elektromobilności i paliwach alterna-
tywnych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach 
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morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administra-
cji morskiej.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie 
ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawarte-
go w druku nr 462 S. Komisje proponują ponadto, 
aby Senat upoważnił pana senatora Stanisława 
Gawłowskiego do prezentowania stanowiska 
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem ustawy oraz 
projektem uchwały w  sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 35)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej i podjął uchwałę w spra-
wie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Stanisława Gawłowskiego do pre-
zentowania stanowiska Senatu w dalszych pra-
cach nad tym projektem.

Dochodzimy do półmetka.
Powracamy do rozpatrywania punktu je-

denastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o ochronie granicy państwowej oraz nie-
których 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 nr 569 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Janusza 
Pęcherza, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator SpraWozDaWca 
JanUsz Pęcherz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisje na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrzy-
ły wnioski zgłoszone w toku debaty nad ustawą 
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następują-
ce stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnio-
sek zawarty w punkcie I, czyli wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub drugi se-

nator sprawozdawca pragną jeszcze zabrać głos? 
Nie

Przypomnę, że w  trakcie dyskusji wnio-
ski zgłosili panowie senatorowie: Jacek Bury, 
Bogdan Klich, Marek Borowski, Marcin Bosacki 
i Krzysztof Kwiatkowski.

Ponadto sprawozdawcą mniejszości Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji był pan senator Marek 
Komorowski.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku 
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi 
poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnio-
skiem mniejszości Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Trzeba poprawiać ustawy.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 49 – za, 50 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 36)
Wobec wyników głosowania i  odrzucenia 

wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przy-
stępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami. Pozwolicie państwo, że nie będę 
czytał ich treści.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1…
(Senator Mariusz Gromko: Panie Marszałku, 

a czy możemy głosować nad wszystkimi popraw-
kami blokowo?)
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Przepraszam bardzo, jak? Może kolega zdjąć 
maskę? Bo tu naprawdę nie słychać.

(Senator Mariusz Gromko: Poddaję pod rozwa-
gę przegłosowanie wszystkich poprawek łącznie.)

(Głosy z sali: Ale nie…)
Ale to nie jest uzgodnione między klubami, tak 

że obawiam się, że nie spotka się to z akceptacją.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Kolega może sobie 

głosować łącznie.)
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 

o przyjęcie poprawki nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, przeciw – 47, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 37)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 3 – za, 47 – przeciw, 

48 się wstrzymało. (Głosowanie nr 38)
Poprawka nie uzyskała większości.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 3 – za, 48 – przeciw, 

48 się wstrzymało. (Głosowanie nr 39)
Poprawka nie uzyskała większości.
Poprawka nr 4.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 40)
Poprawka została przyjęta.
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 5 wykluczy gło-

sowanie nad poprawkami nr 6–8.
Głosujemy nad poprawką nr 5.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 1 – za, 98 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 41)

Poprawka została odrzucona.
Głosujemy nad poprawką nr 9…
(Głosy z sali: Nr 6.)
Tak. Przepraszam bardzo.
Przypomnę, że głosowanie nad poprawką nr 6 

miało odbyć się tylko w wypadku odrzucenia po-
prawki nr 5. To samo będzie dotyczyło poprawek 
nr 7 i 8.

Kto jest za poprawką nr 6? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 42)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 7.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 43)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 8…
(Głosy z sali: Jest wykluczona.)
Przepraszam bardzo. Jest tu pewien brak spój-

ności w scenariuszu. Poprawka nr 8 jest wyklu-
czona w związku z przyjęciem poprawek nr 5 i 7.

Głosujemy nad poprawką nr 9.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 44) 
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 10.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 50 – za, 49 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 45)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 11 i 15 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 2 było za, 97 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 46)
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Poprawki zostały odrzucone.
Uwaga, przyjęcie poprawki nr 12 wykluczy 

głosowanie nad poprawkami nr 13 i 14.
Kto jest… Głosujemy nad poprawką nr 12. Kto 

jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 1 był za, 98 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 47)
Poprawka odrzucona.
Wobec tego głosujemy nad poprawką nr 13.
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 48)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 14.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 49)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 49 – za, 42 – przeciw, 

7 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 50)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz 
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o szczególnych 
zasadach wynagradzania osób realizujących za-
dania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

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 568 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana 
Hamerskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator SpraWozDaWca 
Jan hamerski 

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

Komisji Infrastruktury. Komisja Infrastruktury 
rozpatrzyła 8 poprawek złożonych do ustawy 
o szczególnych zasadach wynagradzania osób re-
alizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeń-
stwa i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie tejże 
ustawy ze wszystkimi 8 poprawkami, równocze-
śnie wnosząc o łączne przegłosowanie poprawek 
nr 1, 4 i 7 oraz poprawek nr 5 i 8. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy panowie senatorowie wnioskodawcy chcą 

jeszcze zabrać głos?
Przypominam, że wnioski w trakcie dysku-

sji zgłosili panowie senatorowie Ryszard Świlski 
i Jan Hamerski.

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.

Uwaga, nad poprawkami nr 1, 4 i 7 należy gło-
sować łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 48 – za, 48 – prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 51)
Poprawki nie uzyskały większości.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 52)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, 
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 53)

Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 5 i 8 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 49 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 54)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 6.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 49 – za, 47 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 55)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 59 – za, 36 – prze-

ciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 56) (Oklaski)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szcze-
gólnych zasadach wynagradzania osób realizu-
jących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o ułatwieniach 
w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rol-
ników i ich domowników.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi-
ła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 554 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, nikt nie był 

przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie 
nr 57)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, 
że Senat podjął uchwałę w  sprawie ustawy 

o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich domowników.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czternastego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

(Rozmowy na sali)
Państwo Senatorowie, jesteśmy w  trakcie 

głosowań.
Komisja Ustawodawcza przedstawiła projekt 

uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie po-
prawki do ustawy; druk senacki nr 551 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowa-
dzone głosowania nad przedstawioną poprawką, 
a następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości, ze zmianami wyni-
kającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wioną przez Komisję Ustawodawczą poprawką, 
która eliminuje błąd w przepisie przejściowym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 58)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 59)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o świadczeniu 
wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcze-
śniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi 
wymagającymi stałej opieki.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w któ-
rym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy; 
druk senacki nr 558 A.

Mniejszość Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej również wnosi o wpro-
wadzenie poprawek do ustawy.

W  pierwszej kolejności zostaną przepro-
wadzone głosowania nad przedstawionymi 
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poprawkami, a  następnie – nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Uwaga: nad poprawkami nr 1, 2, 3, 5 i 9 należy 

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

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 60)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 4.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 61)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 6.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 62)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 7.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 63)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 8.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę… A, jeszcze 1 osoba.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 46 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 64)
Poprawka przyjęta.
Wnioski mniejszości nr 1, 2 i 3 są oznaczo-

ne jako poprawki nr 10, 11 i 12. Przenoszą one do 
ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. do usta-
wy właściwej merytorycznie, zmiany dotyczące 
ustawowego zagwarantowania prawa do świad-
czenia korzystniejszego osobom, które pobierają 

świadczenia pielęgnacyjne i złożą wniosek o okre-
ślone świadczenie emerytalno-rentowe.

Należy nad nimi głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 65 – za, 16 – przeciw, 

14 się wstrzymało. (Głosowanie nr 65)
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 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 66)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o świad-
czeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych 
do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad 
dziećmi wymagającymi stałej opieki.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-
których innych ustaw.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w któ-
rym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy; 
druk senacki nr 557 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi. Ale ich nie ma…

(Głos z sali: Jak to nie ma? Jest 11 poprawek.)
Jest 11 poprawek. Dobrze.
(Rozmowy na sali)
Głosujemy zatem nad poprawkami.
Poprawka nr 1 uwzględnia, że złożenie prawi-

dłowych i kompletnych rozliczeń oraz dokumen-
tacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu 
jest zdarzeniem przyszłym niepewnym i w związ-
ku z tym data zaistnienia tego zdarzenia nie może 
być wskazana w umowie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja głosuję tak, jak 
głosuje marszałek.)

Głosowało 91 senatorów, 77 – za, 1 – przeciw, 
13 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 67)

Poprawka przyjęta.
Proponuję głosować łącznie nad poprawkami 

nr 2, 3, 4 i 5, ponieważ –czytam – poprawka nr 2 
eliminuje błędy językowe, poprawka nr 3 zamiesz-
cza odesłanie we właściwym miejscu w struktu-
rze przepisu, poprawka nr 4 dodaje brakujące 
odesłania i ujednolica analogiczne przepisy, a po-
prawka nr 5 ujednolica terminologię ustawy.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to przegłosujemy 
łącznie poprawki nr 2–5.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 68)
Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
Poprawka nr  6 ujednolica terminologię 

ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 43 – przeciw, 

3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 69)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 7 eliminuje lukę, uwzględnia-

jąc, że dofinansowanie wynagrodzeń pracow-
ników przysługiwało nie tylko w odniesieniu 
do wynagrodzeń osób pozostających z praco-
dawcą w stosunku pracy, ale także w odniesie-
niu do wynagrodzeń osób wykonujących pracę 
zarobkową na podstawie umowy cywilnopraw-
nej, pod warunkiem że osoby te podlegały obo-
wiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu 
i rentowemu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, nikt nie był 

przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie 
nr 70) 

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 8 pozwoli objąć zakresem prze-

pisu karnego również podmiot zbiorowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94  senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 71)
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Poprawka nr 9 zamieszcza przepisy we wła-

ściwym miejscu w strukturze ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96  senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 72)
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Poprawki nr 10 i 11 mają charakter redakcyj-

ny i zapewniają wewnętrzną spójność przepisu. 
Proponuję głosować nad nimi łącznie.

(Rozmowy na sali)
Poprawki nr 10 i 11 razem, pan poprawi.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95  senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 73)
Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
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 96  senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 74)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu sie-
demnastego porządku obrad: ustawa o wspar-
ciu przygotowania III  Igrzysk Europejskich 
w 2023 roku.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej, które ustosunkowały się do 
przedstawionych w  toku debaty wniosków 
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i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie. Znajduje się ono w druku nr 571 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Zygmunta Frankiewicza, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator SpraWozDaWca 
zyGmUnT frankiewicz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Wymienione komisje na dzisiejszym posiedze-

niu rozpatrzyły wnioski zgłoszone w trakcie po-
siedzenia plenarnego i wnoszą o to, aby poprzeć 
poprawki zawarte w punkcie II w podpunktach 
1, 2, 4–25, 27 i 28.

Jeśli można… Jeśli nie zostałby przyjęty wnio-
sek o przyjęcie ustawy bez poprawek, tak jak 
proponuje komisja, to wnosimy, żeby łącznie gło-
sować nad poprawkami legislacyjnymi uzgodnio-
nymi pomiędzy prawnikami i w komisji. To są 
poprawki o numerach: 1, 2, 4, 6, 7–24 i 28. Nad 
tymi wszystkimi poprawkami można głosować 
łącznie, nie sądzę, żeby był sprzeciw. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos? Nie.
Przypomnę, że w trakcie dyskusji wnioski 

zgłosili senatorowie Bogdan Klich, Zygmunt 
Frankiewicz i Ryszard Bober.

Sprawozdawcą Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej również był pan 
senator Zygmunt Frankiewicz.

Przypominam, że pan senator Bogdan Klich 
wycofał swoje wnioski zawarte w  punkcie  II 
ppkt 3 i 26 w druku nr 571 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzy-
mać wycofane wnioski? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku 
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi 
poprawkami.

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 96 senatorów, 1 był za, 94 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 75)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to zgodnie z re-
komendacją komisji będziemy głosować łącznie 
nad poprawkami nr 1, 2, 4, 6, 7–24 i 28. Poprawki 
te są poprawkami uspójniającymi ustawę, a także 
zapewniającymi poprawność technicznolegisla-
cyjną i redakcyjną.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 76)
Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
Poprawka nr 3…
(Głosy z sali: Nie, ta nie…)
A, przepraszam, ta jest poprawką wycofaną. 

Dziękuję za przypomnienie.
Teraz będzie poprawka nr 5. Poprawka nr 5.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 było za, 45 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 77)
Poprawka przyjęta.
Dalej te poprawki, które są w ciągu. Tak, tak, 

tak… Sekundkę.
Będziemy głosować nad poprawką nr 25, ale 

dodam, że przyjęcie tej poprawki wykluczy gło-
sowanie nad poprawką nr 26. Głosujemy nad po-
prawką nr 25.

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

ciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 78)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 27.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
…1 senator ze zdalnych… Proszę sprawdzić.
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Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 49 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 79)
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 97 senatorów, 93 – za, 2 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 80)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wspar-
ciu przygotowania III  Igrzysk Europejskich 
w 2023 roku.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 
2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie 
uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmie jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu uchwały zawar-
tego w druku nr 547 S.

Przystępujemy do głosowania nad przed-
stawionym przez komisję projektem uchwa-
ły w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 
Ignacego Łukasiewicza.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 81)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia 
roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem 
Brunona Schulza.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie 
uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmie jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu uchwały zawar-
tego w druku nr 545 S.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 82)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2022 
Rokiem Brunona Schulza.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pierwszego porządku obrad: drugie 
czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 
2022 Rokiem Botaniki.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie 
uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedy-

nie głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu uchwały zawar-
tego w druku nr 543 S.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 83)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2022 
Rokiem Botaniki.

Stosowną uchwałę przekażemy Polskiemu 
Towarzystwu Botanicznemu odrębnie.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
dwudziestego drugiego porządku obrad: usta-
wa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych.

Kom isja Sa morządu Ter y tor ia l nego 
i  Administracji Państwowej oraz Komisja 
Infrastruktury przedstawiły projekt uchwały, 
w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez po-
prawek; druk senacki nr 567 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 84)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
dwudziestego trzeciego porządku obrad: usta-
wa o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu 
i  statusu jego Dowództwa zawartego między 
Republiką Francuską, Republiką Federalną 
Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem 
Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, 
sporządzonego w  Brukseli dnia 22  listopada 
2004 r.

Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przed-
stawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w któ-
rych wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; 
druki senackie nr 560 A i 560 B.

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 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 85)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o raty-
fikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statu-
su jego Dowództwa zawartego między Republiką 
Francuską, Republiką Federalną Niemiec, 
Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii 
i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzo-
nego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.

Proszę o skupienie, powoli zbliżamy się do 
końca.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego czwartego porządku obrad: trze-
cie czytanie projektu uchwały w sprawie obecne-
go stanu ochrony zdrowia.

Wczoraj odbyło się drugie czytanie projek-
tu uchwały. Senat po przeprowadzonej dys-
kusji skierował projekt uchwały do Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia w celu 
ustosunkowania się do zgłoszonych w toku dys-
kusji wniosków i przygotowania dodatkowego 
sprawozdania w tej sprawie. Znajduje się ono 
w druku nr 561 X.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Beatę 
Małecką-Liberę, o przedstawienie dodatkowego 
sprawozdania komisji.

Senator SpraWozDaWca 
BeaTa małeck a-LiBera 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe spra-

wozdanie Komisji Ustawodawczej i  Komisji 
Zdrowia, które odnosi się do projektu uchwały 
w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia.

Komisje na wspólnym posiedzeniu 26 listo-
pada 2021 r. ustosunkowały się do zgłoszonego 
w toku dyskusji wniosku. Komisje nie poparły 
wniosku i wnoszą o przyjęcie przez Senat jedno-
litego projektu uchwały w sprawie obecnego stanu 
ochrony zdrowia. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Czy senator wnioskodawca, pan senator 
Aleksander Szwed, chce jeszcze zabrać głos? Nie 
widzę.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie ma biedulki.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie ma.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
ców i wnioskodawców w związku z przedstawio-
nym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
projektu uchwały, a następnie, w przypadku od-
rzucenia tego wniosku, nad przyjęciem projektu 
uchwały przedstawionego w druku nr 561 S.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
pana senatora Aleksandra Szweda o odrzucenie 
projektu uchwały.

Kto jest za?
(Głosy z sali: Za, za.)
(Głos z sali: Przeciw.)
Kto jest przeciw?
(Głosy z sali: Przeciw.)
(Głos z sali: My jesteśmy za.)
Kto się wstrzymał?
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Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 45 – za, 49 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 86)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie pro-

jektu uchwały przystępujemy do głosowania nad 
przyjęciem przedstawionego przez komisje pro-
jektu uchwały zawartego w druku nr 561 S.

Kto jest za?
(Głosy z sali: Za, za.)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 50 – za, 44 – prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 87)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie obecnego stanu 
ochrony zdrowia.

Informuję, że porządek obrad trzydziestego 
trzeciego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświad-
czenia złożone do protokołu zostaną zamiesz-
czone w  urzędowej wersji sprawozdania 
stenograficznego.

Proszę o sporządzenie listy senatorów chęt-
nych do wygłoszenia oświadczeń.

Przypominam, że oświadczenia nie mogą 
trwać dłużej niż 5 minut. Przedmiotem oświad-
czenia mogą być sprawy związane z wykonywa-
niem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć 
spraw będących przedmiotem porządku obrad 
bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi 
przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których 
treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługu-
jącym na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad 
oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza 
się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Jako pierwsza głos zabierze pani senator 
Magdalena Kochan – 5 minut.

Senator 
maGdaLena kochan 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
To jest skierowane do ministra zdrowia 

oświadczenie grupy senatorów w sprawie licze-
nia ciąż.

Panie Ministrze!
8 listopada został opublikowany projekt roz-

porządzenia ministra zdrowia zmieniające-
go rozporządzenie w  sprawie szczegółowego 
zakresu danych zdarzenia medycznego prze-
twarzanego w systemie informacji oraz sposo-
bu i terminów przekazywania tych danych do 
Systemu Informacji Medycznej. Projekt m.in. 
rozszerza katalog danych dotyczących pacjenta 
o kod gminy, miejsce zamieszkania lub pobytu na 
terytorium Polski. Do katalogu danych włączono 
też dane o wyrobach medycznych zaimplemento-
wanych pacjentowi, informację o alergiach wy-
stępujących u pacjenta i jego grupie krwi.

Opinię publiczną zbulwersował zawar-
ty w projekcie rozporządzenia ministra zdro-
wia obowiązek raportowania od dnia 1 stycznia 
2022 r. do Systemu Informacji Medycznej stwier-
dzonej ciąży u pacjentki.

W  jakim celu chce pan liczyć ciąże, Panie 
Ministrze? Bo przecież nie o poprawę standar-
dów i zwiększanie opieki nad ciężarnymi w Polsce 
w tym projekcie chodzi. Ten rząd od 6 lat zabie-
ra i ogranicza Polkom prawa i pokazuje, że bez-
pieczeństwo kobiet nie ma dla ministra zdrowia 
i rządu najmniejszego znaczenia. Niniejszy pro-
jekt rozporządzenia ministra zdrowia jest ko-
lejnym krokiem do zaglądania Polkom w życie. 
To kolejna restrykcja, przymus i kontrola, które 
przyłożą się do pogorszenia i tak już niepożąda-
nych statystyk urodzeń.

War to przy pomnieć, że po w y roku 
Trybunału Konstytucyjnego, pseudo-Trybuna-
łu Konstytucyjnego z 22 października ub.r. Polki 
przestały rodzić, boją się wpajanej przez rządzą-
cych ideologii, która wypiera dostęp do nowo-
czesnej medycyny. Warto przypomnieć, że liczba 
urodzeń spadała w okresie ostatnich 12 miesięcy 
i jest najniższa od II wojny światowej.

Panie Ministrze, kto dokładnie zapropono-
wał zmianę w projekcie rozporządzenia mini-
stra zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu 
danych zdarzenia medycznego i dopisanie do 
Systemu Informacji Medycznej konieczności li-
czenia ciąż? Czemu dokładnie to ma służyć? Kto 
zamiast liczeniem ciąż… Przepraszam, kiedy za-
miast liczeniem ciąż zajmiemy się leczeniem po-
covidowych przypadków i kiedy wreszcie zdrowie 
Polek, przyszłych matek i obecnych matek stanie 
się prawdziwą troską pana ministra?

Podpisali się pod tym oświadczeniem: pani 
senator Danuta Jazłowiecka, Małecka-Libera, 
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Gorgoń-Komor, Barbara Zdrojewska, Alicja 
Chybicka, Jolanta Hibner, Jadwiga Rotnicka, 
Joanna Sekuła, Halina Bieda, Ewa Matecka, 
senator Marek Borowski, Janusz Pęcherz, 
Ryszard Świlski, Leszek Czarnobaj, Tomasz 
Grodzki, Marcin Bosacki, Michał Kamiński, 
Bogdan Klich, Wadim Tyszkiewicz, Krzysztof 
Kwiatkowski, Ryszard Bober, Beniamin Godyla, 
Wojciech Ziemniak, Stanisław Lamczyk, 
Zygmunt Frankiewicz, Kazimierz Ujazdowski, 
Stanisław Gawłowski, Janusz Gromek, Władysław 
Komarnicki, Sławomir Rybicki, Bogdan 
Borusewicz, pan senator Szejnfeld i Wojciech 
Konieczny. Złożyła też osobno, ponieważ pra-
cuje dzisiaj na tym posiedzeniu zdalnie, swoje 
oświadczenie do protokołu, podpisując się pod 
tym oświadczeniem, pani senator Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska.

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Głos zabierze pani profesor, pani senator 

Alicja Chybicka.

Senator 
aLicJa chyBick a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo!
Moje oświadczenie dotyczyć będzie glifosatu. 

Jest skierowane do co najmniej paru ministrów, 
po pierwsze, do ministra rolnictwa, po drugie, 
do ministra… do nowej pani minister, minister 
Moskwy, ministra środowiska i klimatu, tzn. mi-
nisterki środowiska i klimatu, a także do mini-
stra zdrowia.

I teraz parę słów na temat glifosatu, który 
jest znanym środkiem. Jest to najpopularniejszy 
składnik aktywny herbicydów nieselektywnych 
na świecie. Zwiększa on ryzyko chorób nowo-
tworowych, zwłaszcza chłoniaka nieziarniczego. 
Przypisuje mu się również negatywny wpływ 
na bakterie przewodu pokarmowego, a w efekcie 
problemy trawienne, zaburzenia hormonalne, 
autyzm, chorobę Alzheimera, depresję, chorobę 
Parkinsona oraz choroby wątroby. W miarę upły-
wu czasu… Od wielu lat już toczy się batalia na 

świecie i w Europie o to, ażeby nie stosować tego 
środka.

Może przybliżę. Glifosat to jest składnik 
Roundupu. Jestem przekonana, że niestety 
wśród państwa senatorów pewnie też są oso-
by, które w swoim ogrodzie polewają tym chwa-
sty, bo to jest środek m.in. chwastobójczy. Lasy 
Państwowe opylają lasy z samolotu tymi właśnie 
środkami, bo jest ich kilka, to nie tylko Roundup. 
Opryskiwane w wielu miastach są chwasty na 
placach zabaw dla dzieci. Te opryski lotnicze czę-
sto zahaczają o różne gospodarstwa. Stwierdzono 
u rolnika w województwie dolnośląskim – bo za-
częły się badania, ludzie zaczęli się buntować, 
chorować – 70-krotne przekroczenie normy, czy-
li poziomu uznanego za bezpieczny. Ten środek 
nie tylko zagraża ludziom, zwierzętom, ale tak-
że niszczy inne życie biologiczne, kiedy pada np. 
na cały las czy całe pole. Niszczy także strukturę 
gleby. Norma tego środka w moczu ludzkim, bo to 
się bada w moczu, wynosi do 0,5 ng/ml, u świń – 
7,76 ng/ml, bo okazało się, że i świnie nawet mają 
podwyższoną tę normę.

I teraz pytania do tych ministrów. Przede 
wszystkim… Z dniem 15 grudnia, ale nieste-
ty dopiero 2022 r., upływa zgoda na stosowa-
nie glifosatu w Unii Europejskiej. W Polsce na 
szczęście w 2017 r. wprowadzono zakaz stoso-
wania glifosatu przed zbiorem roślin upraw-
nych, gdy na plantacji nie występują chwasty, 
które utrudniają lub nawet uniemożliwiają 
zbiór. To jednakowoż otwiera w ogóle ścieżkę 
do tego, ażeby zbierane rośliny także przed tym 
zbiorem zostały opryskane, co oznacza, że tego 
będzie dosyć dużo. I chcę podkreślić pytanie 
do pani minister: kiedy my zakażemy w ogóle 
stosowania tego typu środków? Czy dopiero po 
2022 r.? Bo przedłużenia, o ile mi wiadomo, już 
nie będzie. Świat wycofuje się ze stosowania gli-
fosfatu. Pomimo tego, że do 2022 r. jeszcze moż-
na by go stosować, zakaz jest w Luksemburgu, 
Austrii, Belgii, Czechach, Danii, we Włoszech, 
Holandii, Wielkiej Brytanii. Są także zaka-
zy poza Europą, np. w Argentynie, Australii, 
Kolumbii, Kanadzie, Indiach i  w  Nowej 
Zelandii. Dlaczego Polska jak zwykle jest na sza-
rym końcu? Już w roku 2015 – czyli ile lat temu 
– Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem 
zaklasyfikowała glifosfat jako prawdopodobny 
środek rakotwórczy. Jest to jeden z tzw. włącz-
ników, bo potrzebne są włączniki, ażeby uru-
chomić kaskadę nowotworzenia.
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Apeluję do wszystkich państwa ministrów: 
do ministra rolnictwa – o wycofanie tego z rol-
nictwa, do ministra środowiska – o wycofanie 
oprysku lasów i zakaz stosowania tego w ochronie 
środowiska, a do ministra zdrowia – żeby temu 
się przyjrzał i też zainterweniował, ażeby Polacy 
nie chorowali z powodu tego środka. Dziękuję 
bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Sygnał timera)
Co do sekundy wykorzystane 5 minut.
Głos zabierze pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiejsze oświadczenie w związku z agre-

sją Białorusi na Polskę składam w imieniu gru-
py senatorów Klubu Parlamentarnego Prawo 
i Sprawiedliwość.

Po raz pierwszy po upadku żelaznej kurty-
ny od sierpnia br, nasze państwo jest w sposób 
zaplanowany, zorganizowany i systematyczny 
atakowane przez inne państwo z nim graniczą-
ce. Pod pretekstem kolejnej odsłony kryzysu mi-
gracyjnego w Europie władze Republiki Białorusi 
z Alaksandrem Łukaszenką na czele wykorzy-
stują specjalnie sprowadzonych w tym celu dro-
gą lotniczą obywateli państw Bliskiego Wschodu 
i Afryki. Funkcjonariusze państwa białoruskie-
go pustymi obietnicami, kłamstwami i udzielaną 
pomocą techniczną zachęcają ich do nielegalnego 
przekraczania granicy z Polską, a gdy nie przyno-
si to skutku, zmuszają groźbami, przemocą w zor-
ganizowanych w tym celu agresywnych grupach.

Zdecydowanie potępiamy działania reżimu 
Łukaszenki i jego wschodnich mocodawców. Nie 
tylko naruszają one wszelkie standardy między-
narodowe i godzą w podstawowe prawa i wolno-
ści człowieka, ale prowadzą też do utraty zdrowia 
i życia przez często niewinnych, oszukanych lu-
dzi. W efekcie są też nieskuteczne. Zamiast de-
klarowanej zemsty na Polsce i Europie w miarę 
upływu czasu Alaksandr Łukaszenka funduje ko-
lejny konflikt swemu państwu i obywatelom, bo 

za przebywających legalnie w granicach Białorusi 
obcokrajowców odpowiada tylko i  wyłącznie 
Białoruś.

Oczekujemy od zaprzyjaźnionych państw, 
członków Unii Europejskiej, NATO oraz Ukrainy, 
blokady lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki na 
Białoruś, lotów zasilających grono potencjalnych 
nielegalnych imigrantów. Poza przerwaniem 
transportów organizowanych przez handlarzy 
ludźmi skuteczne dla zahamowania bezprawia 
będzie zaostrzenie sankcji nałożonych na reżim 
Łukaszenki przez społeczność międzynarodową.

Składamy podziękowania za konkretną po-
moc, w tym wojskową, oferowaną przez władze 
m.in. Wielkiej Brytanii, Estonii i Czech – zgod-
nie z przysłowiem, że przyjaciół poznaje się w bie-
dzie. Jednocześnie przestrzegamy tych polityków 
tzw. demokratycznego Zachodu, którym wydaje 
się, że mogą decydować o losach Polski ponad gło-
wami Polaków, bez ich zgody. Zawsze na koniec 
obraca się to przeciw rozmówcom uwiarygad-
niającym autorytarne systemy, w tym wypadku 
Alaksandra Łukaszenki. Ostrzegamy przed ne-
gocjacjami i ustępstwami wobec niego. Obecna 
sytuacja jest jasna: albo z Polską przeciw agre-
sorowi, albo przeciw Polsce razem z Białorusią. 
Tertium non datur. 

Negatywnie oceniamy postawę nielicznych 
polskich obywateli, organizacji i instytucji dają-
cych się oszukać białoruskim kłamstwom żerują-
cym na ludzkich uczuciach. W ten sposób osoby te 
faktycznie współdziałają z Białorusią, wpisują się 
w scenariusze tam nakreślone. Za niedopuszczal-
ne, balansujące na granicy zdrady stanu uważa-
my ataki polskojęzycznych mediów na żołnierzy, 
policjantów i funkcjonariuszy wykonujących na 
granicy z Białorusią swój szlachetny obowiązek 
obrony ojczyzny.

Wyrażamy uznanie dla przeważającej więk-
szości polskiego społeczeństwa rozumiejącej 
obecną sytuację polityczną. Dziękujemy za wspar-
cie i solidarność z obrońcami polskiej granicy. 
Apelujemy do Polaków o zachowanie jedności, 
o nieuleganie prymitywnej, kłamliwej białoru-
skiej propagandzie.

Przede wszystkim zaś wyrażamy najwyż-
szy szacunek i  uznanie dla funkcjonariuszy 
Straży Granicznej i  Policji oraz żołnierzy Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej, w tym Wojsk Obrony 
Terytorialnej, za ich postawę i działanie w obro-
nie granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona 
granicy to walka o  integralność terytorialną 
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naszego państwa, zgodna z najlepszymi histo-
rycznymi wzorcami polskiego oręża.

Pod oświadczeniem podpisali się nastę-
pujący senatorowie: Rafał Ambrozik, Jacek 
Bogucki, Jerzy Chróścikowski, Grzegorz Czelej, 
Jerzy Czerwiński, Dorota Czudowska, Wiktor 
Durlak, Ewa Gawęda, Stanisław Gogacz, Mariusz 
Gromko, Jan Hamerski, Jan Maria Jackowski, 
Maria Koc, Marek Komorowski, Małgorzata 
Kopiczko, Waldemar Kraska, Józef Łyczak, Robert 
Mamątow, Marek Martynowski, Krzysztof Mróz, 
Andrzej Pająk, Marek Pęk, Wojciech Piecha, 
Jarosław Rusiecki, Janina Sagatowska, Michał 
Seweryński, Wojciech Skurkiewicz, Aleksander 
Szwed, Rafał Ślusarz, Dorota Tobiszowska, 
Kazimierz Wiatr, Alicja Zając. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pan marszałek Bogdan 

Borusewicz.

Senator 
BoGdan BorUsewicz 

Panie Marszałku, swoje oświadczenie kieruję 
do polskiego ministra spraw zagranicznych. 

W Moskwie trwa w tej chwili proces delega-
lizacji Memoriału, organizacji, która powstała 
w 1989 r. Jest to zasłużona, najstarsza organiza-
cja dokumentująca zbrodnie stalinowskie i zaj-
mująca się obroną praw człowieka. Memoriał jest 
organizacją, którą w Rosji zakładała stara opo-
zycja, działająca jeszcze w czasach komunizmu, 
w warunkach, w których, wydawało się, jej funk-
cjonowanie było niemożliwe. Memoriał zakładał 
m.in. Andriej Sacharow, a czynny był w niej także 
zmarły w tym roku Siergiej Kowalow. Ta orga-
nizacja skupiała najlepsze siły Rosji, najlepszych 
ludzi, ludzi otwartych, ludzi, dla których zbrodnie 
stalinowskie były tą częścią historii ZSRR, o któ-
rej wszyscy Rosjanie powinni pamiętać. To, co 
się dzieje obecnie z Memoriałem, który wcześniej 
został wpisany na listę obcych agentów i poddany 
szeregowi ograniczeń, pokazuje, w jakim kierun-
ku obecna Rosja podąża. 

Dla nas, dla Polaków, Memoriał jest także nie-
zmiernie zasłużony. Zajmował się sprawą mordu 

katyńskiego, obławy w Gibach, w której przepadło 
ok. 500 żołnierzy Armii Krajowej. Przekazywał 
materiały na temat mordu katyńskiego jeszcze 
przed przekazaniem oficjalnych materiałów przez 
prezydenta Jelcyna. Dlatego uważam, że Polska 
powinna w tej kwestii zabrać głos. Memoriał to 
ludzie, którzy pamiętają o zbrodniach, Rosjanie, 
którzy działają w tej sytuacji, w której obecna 
władza rosyjska o tych zbrodniach nie chce pa-
miętać albo je w ogóle neguje. Memoriał zebrał 
listę 3,5 miliona osób, które były represjonowane, 
w większości rozstrzelane.

Pytam: co pan minister spraw zagranicznych 
Rau zamierza w tej kwestii robić? Czy zabierze 
głos i powie, że ta decyzja to nie jest tylko decyzja 
o zlikwidowaniu najważniejszej organizacji rosyj-
skiej, niezależnej organizacji rosyjskiej, lecz także 
decyzja, która wskazuje, w jakim kierunku idzie 
obecna władza Rosji?

Dlatego oczekuję, że pan minister w tej kwe-
stii zabierze w sposób zdecydowany głos. Dziękuję 
bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Jako ostatni głos zabierze pan senator Wojciech 

Konieczny.

Senator 
woJciech konieczny 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Swoje oświadczenie kieruję do ministra zdro-

wia, pana Adama Niedzielskiego.
Panie Ministrze!
Narasta czwarta fala epidemii. Mamy zmianę 

organizacyjną w szpitalnictwie, dotyczącą sposo-
bu walki z pandemią. I apeluję do pana ministra, 
aby przywrócić trzeci stopień obsługi pacjentów 
z COVID-19, tzn. aby pacjenci, którzy mają być 
leczeni specjalistycznie, nie w oddziałach covi-
dowych, tylko w oddziałach specjalistycznych, 
np. neurologicznych, kardiologicznych czy chi-
rurgicznych, trafiali do wyznaczonych oddziałów, 
aby nie wszystkie oddziały szpitalne były obcią-
żone leczeniem pacjentów z COVID-19. 

Epidemia przybrała takie rozmiary, że może-
my się spodziewać, że na każdy szpitalny oddział 
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specjalistyczny będą trafiać pacjenci z COVID-19. 
Rozwiązanie, które było stosowane dotychczas, 
we wcześniejszych falach, było prawidłowe. To, że 
tworzyliśmy np. oddziały udarowe dla pacjentów 
z COVID-19, pozwalało na to, że w innych oddzia-
łach mogliśmy leczyć większą liczbę pacjentów, 
ponieważ tam albo pacjentów z COVID-19 nie 
było, albo byli oni zaraz przekazywani do tych 
oddziałów trzeciego stopnia. 

Proszę o przywrócenie tego typu rozwiązań 
lub uzasadnienie, dlaczego takie rozwiązanie 
w tej fazie epidemii nie zostało wprowadzone. 
Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

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

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

Zamykam trzydzieste trzecie posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską mar - 
szałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 04)
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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  48 a. kołacz-leszczyńska - + + + + + + + ? + ? ? ? + - - + ? ? +
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  51 W. konieczny - . + + + + + + ? + ? ? ? + - - + ? ? +
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  54 W. kraska . . - ? - + + - + + - - - - - - - - - -
  55 k. kwiatkowski - + + + + + + + + + ? ? ? + - - + ? + +
  56 S. lamczyk - + + + + + + + ? + ? ? ? + - - + ? ? +
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  58 M. łuczak + - - ? - + + - + + - - - - - - - - - -
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  60 r. Majer + - - ? - + + - + + - - - - - - - - - -
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  62 r. Mamątow + . - + ? + + - + + - - - - - - - - - -
  63 M. Martynowski + . - ? - + + - + + - - - - - - - - - -
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  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 + . - ? - + + - + + - - - - - - - - - -
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  2 p. arndt + - + + + + + + + . + + + + + - + ? ? +
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  10 B. Borusewicz + - + + + + + + + + + + + + + - + ? ? +
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  53 M. kopiczko - - + - - - + + + + + - + + - + - - - -
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33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24, 25 i 26 listopada 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 99 99 99 98 97 98 98 98 98 97 98 98 98 98 98 99 99 98 99 98
  za 52 1 95 52 49 49 98 98 98 93 98 50 98 98 50 49 52 3 3 50
  przeciw 47 97 3 45 47 47 0 0 0 2 0 48 0 0 48 50 47 47 48 48
  Wstrzymało się 0 1 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 48 48 0
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33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24, 25 i 26 listopada 2021 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  1 r. ambrozik - - - - - - - - - + - + + - - + + + + +
  2 p. arndt - + + + + - - + + - + + + + + + + + + +
  3 W. Bernacki - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  4 h. Bieda - + + + + - - + + - + + + + + + + + + +
  5 G. Bierecki - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  6 p. Błaszczyk - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  7 r. Bober - + + + + - - + + ? + + + + + + + + + +
  8 j. Bogucki - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  9 M. Borowski - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  10 B. Borusewicz - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  11 B. Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12 M. Bosacki - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  13 k. Brejza - + + + + - - + + - + + + + + + + + + +
  14 M. Budner - - - . - - - - - + - + + - - + + + + -
  15 j. Bury + + + + + + + + + ? . . . . . . . . . .
  16 j. chróścikowski - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  17 a. chybicka - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  18 l. czarnobaj - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  19 G. czelej - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  20 j. czerwiński - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  21 D. czudowska - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  22 W. Dobkowski - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  23 r. Dowhan - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  24 a. Dunin - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  25 W. Durlak - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  26 j. fedorowicz - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  27 z. frankiewicz - + + + + - - + + - + + + + + - ? + + +
  28 e. Gawęda - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  29 S. Gawłowski - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  30 B. Godyla - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  31 S. Gogacz - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  32 M. Golba - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  33 a. Gorgoń-komor - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  34 t. Grodzki - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  35 j. Gromek - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  36 M. Gromko - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  37 j. hamerski - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  38 j. hibner - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  39 j.M. jackowski - + + - - - - + + + - + + - - + + + + -
  40 D. jazłowiecka - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  41 M. kamiński - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  42 S. karczewski - + - - - - - - - + - + - - - + + + + -
  43 k. kleina - + + + + - - + + . . + + + + + + + + +
  44 B. klich - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  45 a. kobiak - + + + + - - + + - + + + + + + + + + +
  46 M. koc - - - - - - - - - + - + + . . . + + + -
  47 M. kochan - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  48 a. kołacz-leszczyńska - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  49 W. komarnicki - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  50 M. komorowski - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  51 W. konieczny - + + + + - - + + ? + + + + + ? + + + +
  52 t. kopeć - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  53 M. kopiczko - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -



Wyniki głosowań
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33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24, 25 i 26 listopada 2021 r.

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  54 W. kraska - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  55 k. kwiatkowski - + + + + - - + + ? + + + + + + + + + +
  56 S. lamczyk - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  57 j.f. libicki - + + + + - - + + ? + + . + + + + + + +
  58 M. łuczak - - - - - - - - - + - + + - - + + + + .
  59 j. łyczak - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  60 r. Majer - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  61 B. Małecka-libera - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  62 r. Mamątow - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  63 M. Martynowski - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  64 e. Matecka - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  65 a. Mężydło - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  66 G. Morawska-Stanecka - + + + + - - + + - + + + + + ? + + + +
  67 k. Mróz - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  68 B. orzechowska - - - - - - - - - + - + + - - + + + + ?
  69 S. ożóg - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  70 a. pająk - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  71 j. pęcherz - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  72 M. pęk - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  73 W. piecha - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  74 M. plura - + + + + - - + + - + + + + + + + + + +
  75 a. pociej - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  76 z. pupa - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  77 j. rotnicka - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  78 j. rusiecki - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  79 S. rybicki - + + + + + - + + - + + + + + - + + + +
  80 j. Sagatowska - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  81 j. Sekuła - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  82 M. Seweryński - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  83 W. Skurkiewicz - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  84 k. Słoń - - - . - - - - - + - + + - - + + + + -
  85 l. Staroń - ? - - - - - + - + ? + + - ? + + + + ?
  86 a. Szejnfeld - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  87 a. Szwed - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  88 r. Ślusarz - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  89 r. Świlski - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  90 D. tobiszowska - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  91 W. tyszkiewicz - + + + + - - + + ? + + + + + + + + + +
  92 k.M. Ujazdowski - + + + + - - + + ? + + + + + - + + + +
  93 j. Wcisła - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  94 k. Wiatr - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  95 j. Włosowicz - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  96 a. zając - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  97 j. zając - - - - - - - - - + - + + - - + + + + -
  98 B. zdrojewska - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  99 B. zdrojewski - + + + + - - + + - + + + + + - + + + +
  100 W. ziemniak - + + + + - - + + - + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 99 99 99 97 99 99 99 99 99 98 97 98 97 97 97 97 98 98 98 97
  za 1 52 51 50 50 2 1 52 51 49 48 98 96 49 49 59 97 98 98 50
  przeciw 98 46 48 47 49 97 98 47 48 42 48 0 1 48 47 36 0 0 0 45
  Wstrzymało się 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 1 2 1 0 0 2
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33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24, 25 i 26 listopada 2021 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  1 r. ambrozik . - - - ? + + + - + + + + + - + - - - +
  2 p. arndt + + + + + + ? + + + . + + + - + + + + +
  3 W. Bernacki - - - - ? + + + - + + + + + - + - - - +
  4 h. Bieda + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  5 G. Bierecki - - - - - + + + - + + + + + - + - - - +
  6 p. Błaszczyk - - - - ? + + + - + + + + + - + - - - +
  7 r. Bober + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  8 j. Bogucki - - - - + + + + - + + + + + - + - - - +
  9 M. Borowski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  10 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12 M. Bosacki + + + + + + ? + + + + + + + - + + + + +
  13 k. Brejza + + + + + + . + + + + + + + - + + + + +
  14 M. Budner - - - - - + + + - + + + + + - + + - - +
  15 j. Bury . . . . . . . . . . . . . . . + + + + -
  16 j. chróścikowski - - - - - + + + - + + + + + - + - - - +
  17 a. chybicka + + + + + + ? + + + + + + + - + + + + +
  18 l. czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  19 G. czelej - - - - - + + + - + + + + + - + - - - +
  20 j. czerwiński - - - - - + + + - + + + + + - + - - - +
  21 D. czudowska - - - - + + + + - + + + + + - + - - - +
  22 W. Dobkowski - - - - - + + + - + + + + + - + - - - +
  23 r. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  24 a. Dunin + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  25 W. Durlak - - - - ? + + + - + + + + + - + - - - +
  26 j. fedorowicz + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  27 z. frankiewicz + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  28 e. Gawęda - - - - + + + + - + + + + + - + - - - +
  29 S. Gawłowski + + + + + + + + + + . + . . . . . . . .
  30 B. Godyla + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  31 S. Gogacz - - - - ? + + + - + + + + + - + - - - +
  32 M. Golba - - - - + + + + ? + + + + + - + - - - +
  33 a. Gorgoń-komor + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  34 t. Grodzki + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  35 j. Gromek + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  36 M. Gromko - - - - ? + + + - + + + + + - + - - - +
  37 j. hamerski - - - - + + + + - + + + + + - + - - - +
  38 j. hibner + + + + + + ? + + + + + + + - + + + + +
  39 j.M. jackowski - - - - ? + + + ? + + . . + - + - - - +
  40 D. jazłowiecka + + + + + + . + + + + + + + - + + + + +
  41 M. kamiński + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  42 S. karczewski - - - - - + + + - + + + + + - + + - - +
  43 k. kleina + + + + + + . + + + + + + + - + + + + +
  44 B. klich + + + + + + ? + + + + + + + - + + + + +
  45 a. kobiak + + + + + + . + + + + + + + - + + + + +
  46 M. koc - - - - + + + + - + + + + + - + - - - +
  47 M. kochan + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  48 a. kołacz-leszczyńska + + + + + + ? + + + + + + + - + + + + +
  49 W. komarnicki + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  50 M. komorowski - - - - . + + + - + + + + + - + - - - +
  51 W. konieczny + + + + + + + + + + + + + + - + + + + -
  52 t. kopeć - - - - ? + + + - + + + + + + + - - - +
  53 M. kopiczko - - - - - + + + - + + + + + - + - - - +
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33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24, 25 i 26 listopada 2021 r.

    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  54 W. kraska - - - - ? + + + - + + + + + - + - - - +
  55 k. kwiatkowski + + + + + + . + + + . + + + - + + + + +
  56 S. lamczyk + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  57 j.f. libicki + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  58 M. łuczak - - - - - + + + - + + + + + - + - - - +
  59 j. łyczak - - - - - + + + - + + + + + - + - - - +
  60 r. Majer - - - - - + + + - + + + + + - + - - - +
  61 B. Małecka-libera + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  62 r. Mamątow - - - - + + + + - + + + + + - + - - - +
  63 M. Martynowski - - - . . . . . . . . . . . . . . . . .
  64 e. Matecka + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  65 a. Mężydło + + + + + + - + + + + + + + - + + + + +
  66 G. Morawska-Stanecka + + + + + + ? + + + + + + + - + + + + ?
  67 k. Mróz - - - - + + + + - + + + + + - + - - - +
  68 B. orzechowska ? ? ? ? + + + + - + + + + + - + - - - +
  69 S. ożóg - - - - - + + + + + + + + + - + - - - +
  70 a. pająk . - - - + + + + - + + + + + ? + - - - ?
  71 j. pęcherz + + + + + + + + + ? + + + + - + + + + +
  72 M. pęk - - - - + + + + - + + + + + - + - - - +
  73 W. piecha - - - - + + + + - + + + + + - + - - - +
  74 M. plura + + + + + + . + + + + + + + - + + + + +
  75 a. pociej + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  76 z. pupa - - - - . + + + - + + + + + - + - - - +
  77 j. rotnicka + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  78 j. rusiecki - - - - ? + + + - + + + + + - + - - - +
  79 S. rybicki + + + + + + ? + + + + + + + - + + + + +
  80 j. Sagatowska - - - - - + + + - + + + + + - + - - - +
  81 j. Sekuła + + + + + + ? + + + + + + + - + + + + +
  82 M. Seweryński - - - - ? + + + - + + + + + - + - - - +
  83 W. Skurkiewicz - - - - + + + + - + + + + + - + - - - +
  84 k. Słoń - - - - - + + + - + + + + + - + - - - +
  85 l. Staroń + + + + ? + + + ? + + + + + - + ? ? - +
  86 a. Szejnfeld + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  87 a. Szwed - - - - - + + + - + + + + + - + - - - +
  88 r. Ślusarz - - - - - + + + - + + + + + - + - - - +
  89 r. Świlski + + + + + + ? + + + + + + + - + + + + +
  90 D. tobiszowska - - - - + + + + - + + + + + - + - - - +
  91 W. tyszkiewicz + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  92 k.M. Ujazdowski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  93 j. Wcisła + + + + + + ? + + + + + + + - + + + + +
  94 k. Wiatr - - - - ? + + + - + + + + + - + - - - +
  95 j. Włosowicz - - - - + + + + + + + + + + - + - - - +
  96 a. zając - - - - ? + + + - + + + + + - + - - - +
  97 j. zając - - - - + + + + - + + + + + - + - + - +
  98 B. zdrojewska + + + + + + ? + + + + + + + - + + + + +
  99 B. zdrojewski + + + + + + ? + + + + + + + - + + + + +
  100 W. ziemniak + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
 
  Głosujących 96 98 98 97 95 97 91 97 97 97 94 96 95 96 96 97 97 97 97 97
  za 50 50 50 50 65 97 77 97 51 96 94 96 95 96 1 97 51 50 49 93
  przeciw 45 47 47 46 16 0 1 0 43 0 0 0 0 0 94 0 45 46 48 2
  Wstrzymało się 1 1 1 1 14 0 13 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2
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33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24, 25 i 26 listopada 2021 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

   81 82 83 84 85 86 87
  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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    81 82 83 84 85 86 87
  54 W. kraska + + + + + + -
  55 k. kwiatkowski + + + + + - +
  56 S. lamczyk + + + + + - +
  57 j.f. libicki + + + + + - +
  58 M. łuczak + + + + + + -
  59 j. łyczak + + + + + + -
  60 r. Majer + + + + + + -
  61 B. Małecka-libera + + + + + + +
  62 r. Mamątow + + + + + + -
  63 M. Martynowski . . . . . . .
  64 e. Matecka + + + + + - +
  65 a. Mężydło + + + + + - +
  66 G. Morawska-Stanecka + + + + + - +
  67 k. Mróz + + + + + + -
  68 B. orzechowska + + + + + + -
  69 S. ożóg + + + + + . .
  70 a. pająk + + + + + + -
  71 j. pęcherz + + + + + - +
  72 M. pęk + + + + + + -
  73 W. piecha + + + + + + -
  74 M. plura + + + + + - +
  75 a. pociej + + + + + - +
  76 z. pupa + + + + + + -
  77 j. rotnicka + + + + + - +
  78 j. rusiecki + + + + + + -
  79 S. rybicki + + + + + - +
  80 j. Sagatowska + + + + + + -
  81 j. Sekuła + + + + + - +
  82 M. Seweryński + + + + + + -
  83 W. Skurkiewicz + + + + + + -
  84 k. Słoń + + + + + + -
  85 l. Staroń + + + + + . .
  86 a. Szejnfeld + + + + + - +
  87 a. Szwed + + + + + + -
  88 r. Ślusarz + + + + . + -
  89 r. Świlski + + + + + - +
  90 D. tobiszowska + + + + + + -
  91 W. tyszkiewicz + + + + + - +
  92 k.M. Ujazdowski + + + + + - +
  93 j. Wcisła + + + + + - +
  94 k. Wiatr + + + + + + -
  95 j. Włosowicz + + + + + + -
  96 a. zając + + + + + + -
  97 j. zając + + + + + + ?
  98 B. zdrojewska + + + + + - +
  99 B. zdrojewski + + + + + - +
  100 W. ziemniak + + + + + - +
 
  Głosujących 97 98 97 98 97 94 95
  za 97 97 97 98 97 45 50
  przeciw 0 1 0 0 0 49 44
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 1
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Przemówienie senator haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Życiorys Władysława Bartoszewskiego, znany nam wszystkim, jest tak bo-

gaty, że możemy uznać go za życiorys człowieka wybitnego. Z pewnością z taką 
osobą mamy do czynienia, co potwierdzają wybitni historycy.

Krzysztof Kunert podkreśla, że większość z ponad 1 tysiąca 200 swoich pu-
blikacji Władysław Bartoszewski potraktował jako „wypełnienie nakazu da-
nia świadectwa” czasom wojny. Bartoszewski jest m.in. autorem opracowania 
„Egzekucje publiczne w Warszawie w latach 1943 do 1944”, które zostało włą-
czone do materiałów dokumentacyjnych przygotowanych przez stronę pol-
ską na proces norymberski. Prof. Gieysztor napisał w przedmowie do książki 
Bartoszewskiego „1859 dni Warszawy”, będącej kalendarium okupacyjnej i po-
wstańczej stolicy, że „nikt z żyjących obecnie świadków Warszawy owych dni 
nie zdobył tak kompletnego widzenia ówczesnej rzeczywistości jak Władysław 
Bartoszewski”. 

Nie tylko lata wojny i okupacji były dla prof. Bartoszewskiego trudne. 
Prześladowany przez reżim komunistyczny, skazany pod zarzutem szpiego-
stwa, od listopada 1946 r. do sierpnia 1954 r. był więziony przez komunistów. 
Został zrehabilitowany w 1955 r.

Życiorys Bartoszewskiego to historia niezłomności charakteru, odwagi i go-
towości niesienia pomocy – mówią jego przyjaciele. Na pytania ks. Bonieckiego, 
czy miał udane życie, Bartoszewski odpowiedział: „Ja właściwie jestem cał-
kowicie wynagrodzony i to nie jest żadna obłuda. Ponad wszelkie zasługi. 
Bohaterstwo? Rzeczywiście brałem udział w pomocy Żydom, ale też cholernie 
się bałem. Straszliwie się bałem. Tego nikt nie wie, bo bym się wstydził przy-
znać. Inni ludzie robili równie wspaniałe rzeczy, biegali z granatami, strzelali 
do pułkowników gestapo. Pewnie też się bali. Ja się bałem w inny sposób. Ale 
to, że mogłem w jakiejś mierze, minimalne w stosunku do chęci, pomóc komuś, 
okazało się w końcu czymś, co ma sens”.

Postać prof. Władysława Bartoszewskiego, polskiego inteligenta, katolika, 
więźnia Auschwitz, żołnierza antyniemieckiej konspiracji, działacza Żegoty, 
powstańca warszawskiego, historyka okupacji, więźnia politycznego PRL, opo-
zycjonisty, człowieka, który wyrzekł się nienawiści i działał na rzecz polsko-
-niemieckiego pojednania, człowieka, który pozostał wierny swoim wartościom, 
człowieka, który uważał, że warto być przyzwoitym, zasługuje na najwyższy 
szacunek. Setna rocznica jego urodzin, przypadająca w przyszłym roku, jest 
doskonałą okazją, by przybliżyć tę wybitną postać.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W  2022  r. będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin Władysława 

Bartoszewskiego, znanego towarzyszom broni z Armii Krajowej pod pseudoni-
mem „Ludwik” lub „Teofil”. Uważam, że ta okrągła rocznica urodzin tak bardzo 
zasłużonego Polaka wymaga uczczenia.

Władysław Bartoszewski urodził się 19 lutego 1922  r. w  Warszawie. 
Uczestniczył w jej cywilnej obronie w 1939 r. Walczył o nią w czas powstania 
warszawskiego. Zmarł w Warszawie 24 kwietnia 2015 r. i w jej ziemi został po-
chowany. Był humanistą w kategoriach człowieka renesansu. Nie tylko parał się 
dziedzinami humanistycznymi, w rolach historyka, publicysty, dziennikarza, 
pisarza i wykładowcy. Traktował ten segment swego życia jako apostolstwo.

Przeżył niebywałe piekło w postaci Auschwitz. Dawało mu to niezwykły man-
dat w rozmowach z Niemcami i Austriakami. Gdy mówił im ascetyczną prawdę 
w oczy, nie okładając jej znieczulającą watą, oni słuchali w ciszy i dziękowali 
oklaskami. Tłumaczył, że prawda leży tam, gdzie leży, i on nic na to nie może 
poradzić. Ale jego prawda miała jednocześnie moc oczyszczającą; nie była ry-
tualnym oskarżeniem, lecz fundamentem dla nowej budowy. Jego historia, jego 
miasta i kraju służyła mu do stawiania tam dla nurtów ideologicznych, które 
relatywizowały tragiczną przeszłość.

Oficer Armii Krajowej z Krzyżem Walecznych i srebrnym Krzyżem Zasługi 
z Mieczami za udział w powstaniu warszawskim, organizator i pracownik 
Polskiego Państwa Podziemnego, ambasador RP w Austrii, minister spraw 
zagranicznych, senator IV kadencji, sekretarz stanu w kancelarii premiera, 
jak również wieloletni przewodniczący Międzynarodowej Rady Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
zasługuje nie tylko na nasze wspomnienie, lecz stosowanie jego prometejskich 
rygorów. Władysław Bartoszewski chciał bowiem, byśmy pozostali wierni innej 
jego maksymie, a brzmiała ona tak: „Warto być przyzwoitym!”. W pełni popie-
ram zapisy uchwały.
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Przemówienie senatora aleksandra Pocieja  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ogłoszenie roku 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego z okazji setnej 

rocznicy jego urodzin jest inicjatywą dobrą i oczywistą. Władysław Bartoszewski 
był prawdziwym świadkiem naszej historii – historii trudnej, często bolesnej.

Więzień obozu Auschwitz-Birkenau. Współtwórca Rady Pomocy Żydom 
„Żegota”, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierz Armii Krajowej, 
uczestnik powstania warszawskiego. Więziony w czasach stalinizmu, wielo-
krotnie represjonowany w latach siedemdziesiątych za działalność opozycyjną, 
internowany w okresie stanu wojennego.

W wolnej Polsce dwukrotnie pełnił funkcję ministra spraw zagranicz-
nych, był również ambasadorem RP w Austrii, senatorem, sekretarzem sta-
nu w KPRM. Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz 
Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, odznaczony Orderem Orła Białego, 
Krzyżem Wielkim RFN, wysokimi odznaczeniami Austrii, Litwy, Estonii, 
Węgier, Hiszpanii. Otrzymał tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, 
został obywatelem honorowym Państwa Izrael, jak również polskich miast: 
Warszawy, Gdyni i Wrocławia.

Pozostawił po sobie ponad 40 książek i prawie 1500 artykułów, o tematyce 
historycznej i społecznej.

Piękny życiorys, wyjątkowy człowiek. O swoich tragicznych doświadczeniach 
mówił prosto, a mimo to, lub może właśnie dlatego, jego słowa i świadectwo do-
cierały z ogromną siłą nie tylko do Polaków, nie tylko do Niemców czy Żydów, 
ale do wszystkich, którzy zetknęli się z nim osobiście lub poprzez jego twórczość. 
Rok 2022 jest doskonałą okazją, aby wielu Polakom przypomnieć, a młodym lu-
dziom przybliżyć jego szczególne zasługi dla państwa polskiego.
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Przemówienie senatora adama szejnfelda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Uchwała ustanawiająca rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego przy-
pomina, że w 2022 r. przypada setna rocznica urodzin tego „humanisty w ka-
tegoriach człowieka renesansu”, historyka, publicysty, dziennikarza, pisarza 
i wykładowcy, a także „wyznawcy humanizmu o statusie posłannictwa”.

Prof. Władysław Bartoszewski, powstaniec warszawski, działacz Komitetu 
Pomocy Żydom „Żegota”, żołnierz AK, opozycjonista, wybitny intelektualista 
i działacz, propagator Polski za granicą, jeden z budowniczych demokratycznego 
państwa prawa po 1989 r., swoimi dokonaniami uczył nas i uczy patriotyzmu, 
otwartości i przyzwoitości. Przyznano mu m.in. tytuł „Sprawiedliwego wśród 
Narodów Świata”.

Chciałbym, byśmy pozostali wierni jego maksymie: „Warto być przyzwo-
itym”. W życiorysie Władysława Bartoszewskiego widać te wszystkie wydarze-
nia z historii naszego kraju, które miały ogromny wpływ na to, w jakiej Polsce 
obecnie żyjemy. Mało jest takich osób w naszej historii, a szczególnie w historii 
XX w., które tak mocno jak Władysław Bartoszewski zawsze były autentyczny-
mi i żarliwymi patriotami, które prezentowały patriotyzm otwarty, nowocze-
sny, pozbawiony ksenofobii, czego w bardzo dużym stopniu jesteśmy obecnie 
świadkami.

W projektowanej uchwale składamy „hołd wielkiemu patriocie, uznając jego 
credo za istotne dla Polaków angażujących się w pracę na rzecz przyszłości de-
mokratycznej Rzeczypospolitej”.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym, podczas 33. posiedzenia Senatu, rozpatrujemy propono-

waną uchwałę o ustanowieniu roku 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego. 
O wielu pozytywach tej kandydatury napisano w uchwale, część z nich przyj-
muję, ale nie ze wszystkimi się zgadzam. W swoim przemówieniu chcę przyto-
czyć kilka faktów oraz wypowiedzi Władysława Bartoszewskiego, które zostały 
skrzętnie pominięte. Były to bardzo agresywne i niemerytoryczne wypowiedzi. 
Odwołam się w tym miejscu do tego, co przytoczył „Nasz Dziennik” w dniu 25 
kwietnia 2015 r.

„W 2007 r. Bartoszewski stanął na czele komitetu honorowego Platformy 
Obywatelskiej przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi. Podczas 
wyborów prezydenckich w 2010 r. wszedł w skład honorowego komitetu poparcia 
kandydatury Bronisława Komorowskiego na prezydenta. W listopadzie 2007 r. 
został powołany przez premiera Donalda Tuska na pełnomocnika prezesa Rady 
Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego. Pełniąc tę funkcję, zajmował 
się rozwojem współpracy polsko-niemieckiej oraz kontaktami z diasporą ży-
dowską i Izraelem.

Władysław Bartoszewski był laureatem wielu nagród, odznaczeń i wyróż-
nień, m.in. Orderu Orła Białego, Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi RFN, papie-
skiego Orderu św. Grzegorza Wielkiego, Krzyża Wielkiego Zakonu Rycerskiego 
i Szpitalnego św. Łazarza z Jerozolimy. Ale wśród odznaczeń, które z chęcią przyj-
mował, znalazł się m.in złoty medal Towarzystwa im. Gustawa Stresemanna 
przyznany mu w Moguncji w 1996 r. Warto przypomnieć, że Gustaw Stresemann 
kształtował politykę zagraniczną Niemiec w latach 1923–1929. Nigdy nie po-
godził się z klęską swego kraju w czasie I wojny światowej i dążył do rewi-
zji wschodniej granicy Niemiec. Jego celem było m.in. odzyskanie dla Niemiec 
Gdańska, utworzenie «polskiego korytarza» i zmiana granicy Polski na Górnym 
Śląsku na rzecz Niemiec. Trzeba podkreślić, że Stresemann był nieprzejedna-
nym wrogiem Polski i Polaków.

Sympatia dla Niemców i  zastanawiająca surowość dla Polaków 
Bartoszewskiego może i powinna zastanawiać. W 2011 r. udzielił on wywiadu 
niemieckiej gazecie «Die Welt». Zapytany, czego się obawiał w czasie okupacji, 
odpowiedział: «Mieszkałem w domu pełnym inteligencji, przy ul. Mickiewicza 
37, piętro drugie. Ale jeśli ktoś się bał, to nie Niemców. Jeżeli funkcjonariusz 
zobaczył mnie na ulicy i nie było polecenia aresztowania, nie miałem się czego 
bać. Ale gdy sąsiad Polak zauważył, że kupiłem więcej chleba niż normalnie, 
wtedy musiałem się bać».

Bartoszewski zasłynął też z brutalnych ataków słownych na opozycję. Warto 
przypomnieć jego wypowiedź z 2010 r. dla austriackiego pisma «Der Standard», 
że jeśli Jarosław Kaczyński podczas prezydenckiej kampanii wyborczej będzie 
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nawiązywał do śmierci brata, to będzie to «nekrofilia». Ale już wcześniej 
Bartoszewski zasłynął z ostrych słów kierowanych pod adresem polityków pra-
wicy, chociażby w 2007 r. nazwał członków rządu PiS dyplomatołkami. Podczas 
kryzysu w koalicyjnym rządzie PiS, Samoobrony i LPR mówił: «W kraju za 
rządów braci Kaczyńskich działo się coraz gorzej. Koszmarna koalicja Prawa 
i Sprawiedliwości z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin przynosiła skandal za 
skandalem. Polityczne wiarołomstwo stało się normą. Kolejne obietnice wy-
borcze Jarosława Kaczyńskiego rozwiewały się w pył. Stało się dla mnie jasne, 
że jego wizja budowy lepszej Polski, której zaufały miliony Polaków, okazała 
się jednym wielkim oszustwem. Dlatego też postanowiłem nazwać rzeczy po 
imieniu i – jak ujął to jeden z przedwojennych satyryków – przestać uważać 
bydło za niebydło»”.

Jako członek klubu Prawa i Sprawiedliwości, czyli człowiek, który dla 
Władysława Bartoszewskiego był „bydłem”, uważam, że tego rodzaju wypo-
wiedź nie przystoi osobie, która miałaby być uznana za autorytet i uhonorowana 
poprzez podjęcie uchwały rocznicowej w jej sprawie. Dlatego też będę głoso-
wał przeciwko ustanowieniu roku 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego. 
Dziękuję bardzo
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Wysoki Senacie!
W pełni popieram inicjatywę podjęcia uchwały ustanawiającej rok 2022 

Rokiem Władysława Bartoszewskiego.
Miałem zaszczyt osobiście poznać pana prof. Bartoszewskiego. Był to nie 

tylko człowiek o wysokiej kulturze i autorytecie, ale i wielki patriota, i wzór dla 
wielu Polaków. Władysław Bartoszewski był jednym z filarów polskiej niepodle-
głości, wpisał się do panteonu wybitnych postaci, które o wolność i demokrację 
zabiegali i o nią walczyli, nie szczędząc życia i zdrowia.

Słowa profesora: „Warto być przyzwoitym”, niech będą dla nas wszystkich 
drogowskazem w naszym życiu.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W roku 2022 przypada dziewięćdziesiąta rocznica urodzin Bronisława 

Geremka. Jest to w mojej, jak i wielu Polek i Polaków, jeden z najważniejszych 
polskich polityków, współodpowiedzialny za odbudowę niepodległości Polski 
oraz wprowadzenie Rzeczypospolitej do NATO i Unii Europejskiej.

Bronisław Geremek cieszył się w świecie najwyższym prestiżem. Mogąc ro-
bić karierę w każdym miejscu na globie, pozostał wierny Ojczyźnie. Był polskim 
patriotą poczuwającym się do odpowiedzialności za losy kraju. Był człowiekiem 
odpornym na represje, prześladowania i przemoc. Mimo szykan i prześladowa-
nia, nigdy nie brał pod uwagę wyjazdu z Polski. Mówił: „Jeśli nie podoba mi się 
polityka mego kraju, muszę ją zmienić”.

Bronisław Geremek był posłem do Sejmu X, I, II i III kadencji w latach 
1989–2001 oraz deputowanym do Parlamentu Europejskiego VI kadencji w la-
tach 2004–2008. Przewodniczył Komisji Spraw Zagranicznych, kierował też 
Komisją Konstytucyjną w latach 1989–1991 i Komisją Prawa Europejskiego 
w latach 2000–2001. Czas zwierzchnictwa polskiej dyplomacji w latach 1997–
2000 jeszcze za jego życia przeszedł do historii. To Bronisław Geremek 12 mar-
ca 1999 r. w imieniu rządu Rzeczypospolitej przekazał na ręce sekretarz stanu 
USA, Madeleine Albright, z którą związany był wspólnotą losów i przyjaźnią, akt 
przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego, ostatecznie przesądza-
jący o przynależności Polski do świata Zachodu oraz o losach Europy Środkowej.

„Jego życie było niezwykłym świadectwem służby Ojczyźnie. Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 2022 Rokiem Bronisława Geremka, 
oddaje Mu szczególny hołd, wyraża szacunek oraz wielkie uznanie dla Jego ży-
cia, które było świadectwem umiłowania Ojczyzny i rodaków. Służył Polsce”.

W pełni popieram zapisy uchwały.
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Przemówienie senatora aleksandra Pocieja  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W marcu przyszłego roku obchodzilibyśmy – zapewne w sposób bardzo uro-

czysty – dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin prof. Bronisława Geremka. Niestety 
nie dane mu było dożyć dzisiejszych czasów. Niestety, bo w naszym współcze-
snym życiu publicznym – muszę stwierdzić to ze smutkiem – coraz mniej takich 
polityków, osób wybitnych, które godnie i z wielką klasą reprezentują Polskę na 
arenie międzynarodowej, z których autorytetem liczy się cały świat.

To kolejny, obok Władysława Bartoszewskiego, polityk, którego pamięć chce-
my uczcić w 2022 r. – prawdziwy patriota, odważny działacz opozycyjny w cza-
sach PRL, człowiek dialogu, laureat wielu nagród i licznych odznaczeń. Część 
z nas znała go osobiście lub miała zaszczyt z nim współpracować. W historii 
Polski i naszej pamięci zapisze się on przede wszystkim jako polityk, który bę-
dąc uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, wprowadzał Polskę w ustrój demo-
kratyczny, a następnie wprowadził ją również do NATO i Unii Europejskiej, ale 
także jako człowiek niezwykle skromny, mądry, w każdej sytuacji wierny swoim 
ideałom, walce o prawa człowieka, a przede wszystkim Polsce.
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Przemówienie senatora adama szejnfelda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Uchwała ustanawiająca rok 2022 Rokiem Bronisława Geremka przypomi-
na, że w roku 2022 przypada dziewięćdziesiąta rocznica urodzin Bronisława 
Geremka. Przypomina też, że jest to „jeden z najważniejszych polskich polityków, 
współodpowiedzialny za odbudowę niepodległości Polski oraz wprowadzenie 
Rzeczypospolitej do NATO i Unii Europejskiej”.

W projektowanej uchwale wspominamy dorobek naukowy Bronisława 
Geremka, ale przede wszystkim to, że nie tylko z powodu zasług na polu nauko-
wym został zapamiętany w Polsce, w Unii Europejskiej, w USA i na całym świe-
cie, ale i dlatego, że był człowiekiem honoru oraz zasad moralnych. Współtworzył 
opozycję demokratyczną w PRL, działał jawnie i w podziemiu, z otwartą przy-
łbicą, bez przemocy, odegrał kluczową rolę w sukcesie historycznego fenomenu, 
jakim był Okrągły Stół.

„Jego życie było niezwykłym świadectwem służby Ojczyźnie. Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 2022 Rokiem Bronisława Geremka, 
oddaje Mu szczególny hołd, wyraża szacunek oraz wielkie uznanie dla Jego ży-
cia, które było świadectwem umiłowania Ojczyzny i rodaków. Służył Polsce”.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym, podczas 33. posiedzenia Senatu rozpatrujemy propozy-

cję zawartą w uchwale o ustanowieniu roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka. 
O wielu pozytywach tej kandydatury napisano w uchwale. Część z nich przyj-
muję, nie ze wszystkimi się zgadzam. Chcę tutaj odnieść się do kilku faktów 
z życia Bronisława Geremka.

Na początek przytoczę fragment artykułu „Bronisław Geremek, przegrany 
guru” autorstwa prof. Jerzego Roberta Nowaka, który bazuje de facto na słowach 
samego Bronisława Geremka.

Do PZPR Geremek wstąpił w 1950 r., a więc w okresie najskrajniejszego 
stalinizmu. Po latach tak tłumaczył to w telewizyjnej audycji „100 pytań do…” 
z 15 grudnia 1991 r.: „Wstąpiłem do PZPR z iluzji i wystąpiłem w 1968 r., gdy te 
iluzje straciłem”. Ciekawe, jakimi iluzjami powodował się Geremek, wstępu-
jąc do PZPR w 1950 r., w okresie, gdy katowano tysiące Polaków i całkowicie 
zdeptano suwerenność Polski, poddanej rządom namiestników kremlowskiego 
Wielkiego Brata? Równie ciekawe jest to, że Geremek musiał czekać, aż do 1968 r. 
na utracenie swych komunistycznych „iluzji”. Skrajnie groteskowo i wręcz kom-
promitująco dla jednego z najbardziej wpływowych polityków demokratycznej 
III RP brzmi wyjaśnienie na temat przyczyn wstąpienia do PZPR: „Wstąpiłem, 
bo uważałem, że istnieje zespół fundamentalnych wartości, które mnie z tą par-
tią wiążą. Sądziłem wtedy, że komunizm jest młodością świata”. Komunizm 
młodością świata – cóż za wspaniałe wyobrażenia o najbardziej zbrodniczej 
ideologii totalitarnej!

Rozwija ożywioną działalność w PZPR. Zostaje sekretarzem organizacji 
partyjnej w Instytucie Historii PAN i członkiem Komisji Rewizyjnej Komitetu 
Uczelnianego. Jak przypomniał prof. Ryszard Bender w liście do red. Józefy 
Hennelowej z „Tygodnika Powszechnego”, wystosowanym 20 lutego 1991 r., 
„Bronisław Geremek, będąc w partii, zanim «przejrzał», w Uniwersytecie 
Warszawskim i poza nim pisał panegiryki o PRL i komunistycznym raju, 
wychwalał «chorążego pokoju» Józefa Wissarionowicza” (...) (Cyt. za: „Gazeta 
Wyborcza”, 7 marca 1991 r.).

Wiary w komunizm jako młodość świata nie obaliły w Geremku nawet takie 
fakty jak krwawe zduszenie powstania robotników poznańskich, a potem posta-
nia narodowego na Węgrzech. Gdy Żakowski zapytał Geremka, czy Budapeszt 
1956 r. nie obudził w nim żadnych wątpliwości, Geremek odpowiedział: „To 
nie był dla mnie aż taki wstrząs. I poznański Czerwiec, i Budapeszt ogląda-
łem w Paryżu, a tam wydawało się to bardzo odległe”. Przypomnijmy tu, że 
w Europie Zachodniej na znak protestu przeciw brutalnemu zdławieniu po-
wstania węgierskiego aż 250 tysięcy osób wystąpiło z tamtejszych partii komu-
nistycznych. Partia komunistyczna Francji straciła wówczas do 20% członków, 
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ale dla Geremka wszystko to było „bardzo odległe”! A może po prostu dobrze 
czuł się w warunkach stworzonych przez reżim, szybko zyskując wielkie moż-
liwości kariery? Jako młody, świeżo upieczony doktor nauk historycznych został 
w 1962 r. dyrektorem Ośrodka Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Paryskim, 
którym kierowanie wymagało bardzo wysokiego stopnia zaufania partyjnego, 
wiązało się z ocenianiem „przydatności lub nieprzydatności” politycznej pod-
władnych. Pomimo faktu, że był dyrektorem tego ośrodka przez 4 lata, od 1962 
do 1965 r., próżno szukać informacji na ten temat w starannie zafałszowanym 
przez Geremka biogramie w książce „Kto jest kim w Polsce”. W biogramie tym 
starannie wyeksponowane zostały za to informacje o różnego typu prześlado-
waniach Geremka w dobie PRL, m.in. utrudnieniach w wyjazdach za granicę, 
zatrzymaniach na 48 godzin.

Myślę, że warto w tym miejscu przytoczyć z tego samego artykułu pogląd 
Bronisława Geremka na dekomunizację, którą nazywał totalitaryzmem, oraz 
na lustrację.

Już w sejmie kontraktowym „odpowiednio” sterowany przez Geremka par-
lamentarny klub Unii Demokratycznej często głosował w identyczny sposób 
jak postkomuniści. Polemizując z uwagami na ten temat, Geremek powiedział 
w telewizyjnych „Wiadomościach” z 19 lipca 1991 r., iż nieprawdą jest jakoby 
Unia Demokratyczna głosowała tak jak komuniści, natomiast problemem Unii 
jest fakt, iż komuniści głosują tak jak Unia. Prawdziwie lustrzanym odbiciem 
wzajemnych podobieństw były wypowiedzi Geremka i Kwaśniewskiego żarli-
wie piętnujące dekomunizację na łamach czasopisma „Paragraf” z 28 sierpnia 
1992 r. Obaj byli towarzysze ostrzegali, że uchwalenie ustaw dekomunizacyjnych 
spotka się z zaskarżeniem do Trybunału Konstytucyjnego i odpowiednich in-
stytucji międzynarodowych. Atakując pomysł dekomunizacji, Geremek akcen-
tował z wielką werwą: „Nie dajmy się porwać nienawiści i głupocie”. Ostrzegał 
przed kampanią polowań na czarownice, gwałcącą zasady państwa prawnego. 
Prawdziwie z grubej rury wystrzelił w wywiadzie dla „Polityki” z 24 kwietnia 
1993 r., alarmując: „Polityka dekomunizacji, co potwierdzają także doświad-
czenia innych państw naszego regionu, powoduje krzywdę ludzką, rozrost fa-
natyzmu, irracjonalność zachowań politycznych, spiralę zemsty i nienawiści, 
powstaje więc sytuacja, w której pierwszy lepszy może sięgnąć po władzę. Pod 
hasłem zwalczania komunistycznej przeszłości może być niszczone wszystko, co 
osiągnęliśmy w przebudowie państwa. Za monetę o nazwie «dekomunizacja» nie 
można kupić niczego wartościowego. Dlatego jestem przeciw takiej transakcji”. 
Wcześniej w „Gazecie Wyborczej” z 24 października 1991 r. twierdził: „Obawiam 
się i u nas takiego porządku dekomunizacyjnego, który prowadziłby do porządku 
totalitarnego”. I z całą dezynwolturą głosił, że w Czechosłowacji problemy two-
rzy sprawa tzw. dekomunizacji. Dziś nie ulega wątpliwości, że właśnie ustawa 
o dekomunizacji w Czechosłowacji ogromnie osłabiła tamtejszych postkomuni-
stów, zwłaszcza dzięki postanowieniu uniemożliwiającemu kandydowanie do 
parlamentu i zajmowanie znaczących stanowisk przez byłych funkcjonariuszy 
partyjnych, od sekretarzy powiatowych wzwyż.

W parze z wrogością do dekomunizacji szła u Geremka wyraźna, nieukrywa-
na niechęć do lustracji. Wszystkich zaskoczyła skrajnie emocjonalna, nerwowa 
reakcja na pierwsze publiczne podjęcie tej sprawy przez prezesa PSL Romana 
Bartoszcze. W wystąpieniu 7 kwietnia 1990 r. Bartoszcze ostrzegł, że niszcze-
nie komunistycznych archiwów ma na celu zatarcie dowodów, kto poprzednio 
współpracował z bezpieką. I wtedy, jak wspominał Bartoszcze, „Geremek zerwał 
się z miejsca, poczerwieniał na twarzy, krzyczał coś, co trudno było zrozumieć. 
Zupełnie nie ten zrównoważony Geremek”. W odniesieniu do samego Geremka 
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w kontekście lustracji Piotr Bączek przypomniał, powołując się na „Gazetę 
Polską” z czerwca 1993 r., że minister Macierewicz na kilka godzin przed prze-
kazaniem swojej listy Konwentowi Seniorów wykreślił z niej nazwisko Geremka.

W świetle przedstawionych faktów zaznaczam, że będę głosował przeciwko 
ustanowieniu roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Jolanty hibner  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zajmowała się 

w dniu 17 listopada br. ustawą o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju 
– druk senacki nr 553. Wcześniej projekt, jako inicjatywa rządowa, został roz-
patrzony przez Sejm – druk sejmowy nr 1632.

Proponowane zapisy rozszerzają ewidencję prowadzoną przez Polski Fundusz 
Rozwoju o możliwość utworzenia funduszu specjalnego poza kapitałem wła-
snym. Propozycja nowelizacji w postaci możliwości wyodrębnienia funduszu 
specjalnego ma na celu zapewnienie przejrzystości rachunkowości, zgodnie 
z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dla progra-
mu rządowego realizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju.

Wprowadzenie dodatkowego zapisu nie budziło wątpliwości Biura 
Legislacyjnego Senatu i zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-Leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Rada Ministrów, rządzący, od czasu pandemii każdą swoją decyzję, którą 

może obejść przejrzystość działań czy wydawania środków, oddaje do dyspozy-
cji różnym funduszom, często tworzonym naprędce i w pośpiechu. W ustawie 
o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju Polskiemu Funduszowi Rozwoju 
przyznaje się możliwość, w przypadku realizacji programu rządowego, tworze-
nia funduszu niezaliczanego do kapitałów, funduszów własnych, wykazywane-
go w pasywach bilansu w grupie zobowiązań jako fundusz specjalny zgodnie 
z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Z uzasadnienia do projektu ustawy dowiadujemy się, że wymóg wyodręb-
nienia funduszu specjalnego dla każdego programu rządowego ma zapewnić 
przejrzystość rachunkowości prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Jeśli 
w uzasadnieniu każdej ustawy czytamy o przejrzystości, to u wielu z nas od razu 
zapala się czerwona lampka. Tak jest i teraz, kiedy uszczegóławia się realiza-
cję rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, 
w szczególności mowa jest tu o obejmowaniu lub nabywaniu udziałów, akcji, 
warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowaniu 
do spółek osobowych, udzielaniu pożyczek, gwarancji oraz poręczeń. Oby życie 
pokazało, że obawy były zbędne. Dziękuję.
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Przemówienie senatora władysława komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ta ustawa w gruncie rzeczy dotyczy PFR, który od samego początku, od czasu 

przekształcenia z Polskich Inwestycji Rozwojowych, budził nasze wątpliwości 
i obawy. Mogę podać kilka przykładów takich inwestycji, jak renacjonalizacja 
Pekao czy renacjonalizacja PESA Bydgoszcz – w gruncie rzeczy wskazujące na 
to, że jest to raczej fundusz renacjonalizacji niż fundusz rozwoju – czy udział 
w takich przedsięwzięciach, jak elektrownia „Nowe Jaworzno”, zaangażowanie 
w sektor energetyczny. To są inwestycje, które ewidentnie przynoszą straty. 
Tymczasem PFR się rozpędza, realizuje liczne programy rządowe. Tylko w ra-
mach antycovidowych działań został uruchomiony program tarczy finansowej 
na łączną kwotę 100 miliardów zł oparty – i to podkreślam – na emisji obliga-
cji PFR. One są objęte gwarancjami Skarbu Państwa, ale są to obligacje własne 
PFR. To jest też przykład na to, że w sposób niekontrolowany rośnie zadłużenie 
państwa, bo do tego dochodzą środki uruchamiane w ramach innych progra-
mów, ale też środki uruchamiane przez BGK. Tak państwo mnożycie fundusze, 
że na dobrą sprawę już dziś chyba nikt nie wie, jakie jest rzeczywiste zadłuże-
nie państwa.

Nowelizacja, nad którą dzisiaj procedujemy, jest dość ważna, bo polega na 
zmianie charakteru funduszu PFR, czyli Polskiego Funduszu Rozwoju. To nie 
będą fundusze PFR, ale zarządzane przez PFR. Moim zdaniem stanowi to dość 
istotną różnicę, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę odpowiedzialność PFR. Te 
fundusze stają się funduszami przepływowymi. W ramach kontraktu z rządem 
PFR będzie tylko brał kasę za zarządzanie nimi. Pytanie, jakie chciałem zadać, 
sprowadza się do tego, w jakim trybie odbywają się negocjacje w zakresie tego 
wynagrodzenia i czy jest to racjonalne, biorąc pod uwagę fakt, że mamy w Polsce 
instytucję poważniejszą niż PFR, a mianowicie BGK, która jest objęta gwaran-
cjami Skarbu Państwa. PFR takich gwarancji nie ma, jest spółką, która może 
upaść. Czy to nie jest dublowanie? Mamy tam wyspecjalizowaną kadrę, która 
do tej pory zajmowała się zarządzaniem funduszami przepływowymi i zajmuje 
się tym w dalszym ciągu. Dochodzi tu do dublowania ról i moim zdaniem nie-
racjonalne są potencjalne koszty związane z takim podejściem.

Jeszcze jedno pytanie z tym związane, dotyczące realizacji spłat pożyczek 
w ramach funduszy covidowych. Jak to przebiega? Co z wyłożonymi środkami? 
Co z zaległościami i należnościami nie do ściągnięcia? Gdzie będą ujmowane 
w rachunku? Kto będzie pokrywał te straty? Pytanie, czy ta ustawa w ogóle jest 
potrzebna, czy z przepisów ustawy o rachunkowości w dostateczny sposób nie 
wynika obowiązek prowadzenia wyodrębnionych funduszy, ale też czy fundusz 
oparty na obligacjach własnych może być niezaliczany do kapitałów własnych. 
To się w gruncie rzeczy sprowadza do tego, jak te środki będą ewidencjonowane, 
ale nie tylko. Sprowadza się to także do tego, kto za te środki odpowiada. Odnoszę 
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wrażenie, że przy takiej przepływowej formule, którą państwo preferujecie, 
w zasadzie nikt nie będzie za to odpowiadał. Jednocześnie w uzasadnieniu znaj-
dujemy zapisy mówiące o tym, że już dzisiaj te fundusze są wyodrębnione i że są 
ujmowane w pasywach. Tak na pewno powinno być, jeśli chodzi o fundusze po-
chodzące ze środków zewnętrznych, czyli np. środki przekazywane przez Skarb 
Państwa. Ale czy tak samo możemy traktować środki z emisji własnych obli-
gacji? Jeszcze jedna kwestia, moim zdaniem dość istotna, jest taka, że obligacje 
PFR mają wyższe rentowności niż obligacje Skarbu Państwa. To jest w gruncie 
rzeczy narażanie państwa na wyższe koszty obsługi zadłużenia. Gdyby Skarb 
Państwa przekazywał te pieniądze, emitował obligacje Skarbu Państwa, to nie 
byłoby problemów, które mamy dzisiaj. Mało tego, kosztowałoby nas to wszyst-
ko mniej. Dziękuję.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwo-

ju jest zapewnienie przejrzystości rachunkowości prowadzonej przez Polski 
Fundusz Rozwoju S.A. Przedmiotowe przepisy mają charakter doprecyzowujący 
i potwierdzają wymóg wyodrębnienia funduszu specjalnego dla każdego pro-
gramu rządowego. W noweli zaproponowano, aby realizując program rządowy, 
fundusz stworzył dla programu rządowego – cytuję – „fundusz niezaliczany do 
kapitałów (funduszów) własnych, wykazywany w pasywach bilansu w grupie 
zobowiązań jako fundusz specjalny zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości”.

W uzasadnieniu podkreślono, że „Środki pieniężne uzyskane z emisji ob-
ligacji stanowią źródło finansowania programu rządowego. Następnie, dzięki 
różnym instrumentom (formom) przewidzianym w systemie instytucji rozwoju 
środki programu rządowego są przekazywane beneficjentom. Zatem PFR otrzy-
muje środki pieniężne z emisji obligacji, które zobowiązany jest przeznaczyć 
na realizację programów, według zasad określonych w dokumentach progra-
mowych. Realizując program rządowy, PFR jest obowiązany prowadzić wyod-
rębnioną ewidencję dla zadań związanych z realizacją programu, w tym jest 
obowiązany do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podsta-
wie obiektywnych metod (art. 21a ust. 3 w związku z art. 11 ust. 4 i 5 systemie 
instytucji rozwoju), a zatem aktualne brzmienie tych przepisów wskazuje na 
konieczność wyodrębnienia w ramach ksiąg rachunkowych PFR operacji zwią-
zanych z realizacją odpowiednio każdego z programów rządowych”.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 318 posłów, nie było głosów prze-
ciw, 126 posłów wstrzymało się od głosu.

Popieram niniejszą nowelizację. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Wnoszę o przyjęcie nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju. 
Proponowane rozwiązania uwzględniają specyfikę funkcjonowania programów 
rządowych polegających na udzielaniu przedsiębiorcom wsparcia finansowego 
w związku ze skutkami COVID-19 oraz zapewniają kompletne ujęcie wszystkich 
zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją przez Polski Fundusz Rozwoju 
tych programów w księgach rachunkowych, a także prawidłową prezentację 
w sprawozdaniu finansowym. 

Biorąc pod uwagę fakt, że projektowany przepis ma jedynie charakter do-
precyzowujący obecnie obowiązujące przepisy i ma na celu usunięcie jakichkol-
wiek wątpliwości co do prowadzenia ewidencji oraz jest zgodny z prawem Unii 
Europejskiej, zaś komisje senackie wnoszą o przyjęcie nowelizacji bez poprawek, 
nie zgłaszam sprzeciwu i głosuję za przyjęciem omawianej nowelizacji.
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Przemówienie senatora wiktora durlaka  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Często używa się takiego sformułowania, że zdrowie i życie ludzkie nie mają 

ceny, są bezcenne. W istocie tak właśnie jest, dlatego te wartości powinny być 
szczególnie chronione, nawet kosztem wprowadzania pewnych ograniczeń, li-
mitów, zakazów oraz surowych kar.

Pomimo że z roku na rok poprawiają się policyjne statystyki dotyczące kolizji 
i wypadków na polskich drogach, w dalszym ciągu zbyt wiele osób traci zdrowie 
i życie przez nieodpowiedzialnych kierowców, którzy stwarzają zagrożenie dla 
siebie oraz innych uczestników ruchu, w tym pieszych. Należy również pamię-
tać, że wypadki drogowe to nie tylko trauma dla poszkodowanych i ich bliskich, 
lecz także koszty dla gospodarki. Straty dla budżetu państwa z tytułu zdarzeń 
drogowych szacowane są obecnie na ponad 56 miliardów zł rocznie.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z prze-
stępstwami drogowymi oraz wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw ze 
skutkiem śmiertelnym, to główne cele nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu dro-
gowym oraz niektórych innych ustaw, nad którą właśnie debatujemy.

Z policyjnych statystyk wynika, że w 2020 r. doszło w Polsce do 23 540 wypad-
ków drogowych, w wyniku których 2491 osób poniosło śmierć, a ranne zostały 
26 463 osoby, w tym 8805 to były osoby ciężko ranne. Co istotne, niemalże 90% 
z nich wydarzyło się z winy kierujących. Ponadto, jak wynika z danych, w 2020 r. 
z winy pijanych kierowców doszło do 1656 wypadków, w których zginęło 216 
osób, a rannych zostało 1847 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków 
spowodowanych przez kierujących, te, których sprawcami byli nietrzeźwi kie-
rowcy, stanowiły 7,9%.

Procedowana ustawa przede wszystkim zaostrza kary za wykroczenia drogo-
we, które są najbardziej niebezpieczne z punktu widzenia zdrowia i życia uczest-
ników ruchu drogowego. Zwiększa m.in. maksymalną wysokość grzywny z 5 
do 30 tysięcy zł oraz zwiększa wysokości grzywny, którą nałożyć można w po-
stępowaniu mandatowym – do 5 tysięcy zł. Ustawa przewiduje także powiąza-
nie wysokości stawek ubezpieczenia OC z liczbą punktów karnych i rodzajem 
popełnianych wykroczeń – wyższe składki dla kierowców, którzy często łamią 
określone przepisy. Jeśli procedowana ustawa wejdzie w życie, to przykładowo 
przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało 
minimalnym mandatem w wysokości 800 zł, niezależnie od faktu, czy narusze-
nie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. 
Z kolei wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym zagrożone będzie karą grzyw-
ny w wysokości nie mniej niż 1 tysiąc zł. Prowadzenie pojazdu mechanicznego 
po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie podlegało karze 
aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tysiąca zł. Wzrośnie także kara za pro-
wadzenie pojazdu bez uprawnień – grzywna minimum 1 tysiąc 500 zł. Ponadto 
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za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego – np.: nieustąpienie pierw-
szeństwa pieszemu; wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym 
ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem; ominięcie po-
jazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia 
pierwszeństwa pieszemu; naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu 
dla pieszych – grozić będzie mandat w wysokości nie niższej niż 1 tysiąc 500 zł.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku najpoważniejszych wykroczeń 
drogowych, np. dotyczących bezpieczeństwa pieszych, prowadzenia samochodu 
po użyciu alkoholu, przekroczenia prędkości o 30 km/h, wyprzedzania w miej-
scu niedozwolonym czy prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień, 
kierowcy, którzy w ciągu 2 lat od prawomocnego ukarania popełnią to samo 
wykroczenie, kierowcy będą zagrożeni karą grzywny w wysokości nie niższej 
niż dwukrotność dolnej granicy przewidzianej przez kodeks wykroczeń za to 
przewinienie.

Zgodnie z założeniami nowelizacji punkty karne będą mogły być kasowane 
dopiero po upływie 2 lat od momentu zapłaty grzywny – obecnie punkty kar-
ne kasują się po upływie roku od dnia otrzymania mandatu. Ponadto, zgodnie 
z przyjętymi w ustawie rozwiązaniami, za naruszenie przepisów ruchu drogo-
wego kierowca będzie mógł jednorazowo otrzymać nawet 15 punktów karnych, 
obecnie maksymalny limit wynosi 10. Dodatkowo urząd skarbowy będzie mógł 
zaliczyć zwrot nadpłaconego podatku na poczet niezapłaconego mandatu karne-
go – takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie nieuchronności kary i grzywien 
nakładanych za popełnione wykroczenia drogowe.

Co istotne, w ustawie przewidziano także, że wpływy z mandatów będą prze-
znaczone na modernizację i rozbudowę sieci dróg krajowych, co bez wątpienia 
także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Szanowni Państwo, zaproponowane w ustawie rozwiązania mogą niektó-
rym wydawać się radykalne, ale wszystkim przeciwnikom ich wprowadzenia 
chciałbym powiedzieć jedno: nikt, kto jeździ bezpiecznie, zgodnie z przepisami, 
nie ucierpi po wejściu w życie tej ustawy. Przygotowane przez Ministerstwo 
Infrastruktury zmiany nie mają na celu ograniczenia naszej wolności, jak nie-
którzy próbują to przedstawiać. Podstawowym celem tej ustawy jest zwiększenie 
bezpieczeństwa na polskich drogach oraz ograniczenie liczby ofiar i poszkodo-
wanych w wypadkach drogowych.

Chciałbym też zwrócić państwa uwagę na to, że nowelizacja ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw nie tylko zwiększa kary za 
najbardziej niebezpieczne wykroczenia, ale także wprowadza zupełnie nowe roz-
wiązania, tj.: wprowadza uzależnienie wysokości składki OC od historii wykro-
czeń, dodatkowe kary dla recydywistów, poprawia ściągalność niezapłaconych 
mandatów, wydłuża czas aktywnych punktów karnych do 2 lat oraz stanowi, że 
środki pochodzące z mandatów będą w całości przeznaczone na poprawę bez-
pieczeństwa na drogach. Rozwiązania zaproponowane w nowelizacji ustawy nie 
odbiegają od tych stosowanych w innych państwach europejskich.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedłożona ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym zakła-

da zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Ustawa przewiduje zaostrzenie, 
jeśli chodzi o wysokość mandatów, oraz zmiany w kwestii punktów karnych. 
Założenie, które wprowadzają nowe przepisy, przyjmuje, iż wysokie kary pie-
niężne za wykroczenia drogowe wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa na pol-
skich drogach.

Jedną z istotnych zmian, która ma wejść w życie zgodnie z procedowaną 
ustawą, jest nowy taryfikator punktów karnych. Mamy nadzieję, że ta zmiana 
pozwoli kierowcom na jazdę zgodnie z przepisami i pozbawi co niektórych bra-
wury na polskich drogach.

Ponadto duże zmiany wprowadza się również w kwestii punktów karnych 
oraz ich tzw. kasowania. Do tej pory punkty karne były kasowane z automatu 
po roku od daty ich otrzymania. Po wejściu w życie procedowanej ustawy będą 
kasowane po 2 latach od dnia uiszczenia grzywny.

Nowelizacja podwyższa również maksymalne grzywny – w kodeksie wy-
kroczeń z 5 tysięcy zł do 30 tysięcy zł oraz w postępowaniu mandatowym do 
5 tysięcy zł lub do 6 tysięcy zł, jeśli dojdzie do zbiegu wykroczeń.

Niestety, statystyki są przygnębiające i wciąż na naszych drogach ginie bar-
dzo dużo osób.

Wobec powyższego jestem za przyjęciem zaproponowanej noweli. Dziękuję 
bardzo.
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Przemówienie senatora mieczysława Golby  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Musimy powiedzieć stanowcze „Nie!” pobłażliwości wobec piratów drogo-

wych. Statystki drogowe nie kłamią, wciąż na naszych drogach ginie zbyt dużo 
osób, każdego dnia przybywa rannych. Wypadki drogowe to nie tylko trauma po-
szkodowanych i ich bliskich, lecz także koszty dla gospodarki. W zakresie ruchu 
drogowego Polska jest drugim najmniej bezpiecznym krajem spośród państw 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, po Stanach Zjednoczonych. 
Według danych tej instytucji co roku na naszych drogach umiera ok. 76 osób na 
każdy 1 milion mieszkańców. Dla porównania w Niemczech wskaźnik ten jest 
ponaddwukrotnie niższy i wynosi 36 osób, a w innych dużych państwach Unii 
Europejskiej to ok. 50 osób. 

Procedowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz nie-
których innych ustaw ma za zadanie poprawę sytuacji ofiar i bliskich wypadków 
drogowych. Usprawni ona i ułatwi otrzymanie odszkodowania i renty przez oso-
by, które straciły opiekuna. Polska Izba Ubezpieczeń podaje, że w 2020 r. ubezpie-
czyciele wypłacili 14,5 miliarda zł odszkodowań komunikacyjnych. Gdy dojdzie 
do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym lub nastąpi ciężki uszczerbek 
na zdrowiu, a osoba uprawniona do renty lub odszkodowania jest małoletnia, 
stan psychiczny, zdrowotny albo trudna sytuacja finansowa nie pozwalają jej 
na dochodzenie swych praw, prokurator wystąpi o ustanowienie pełnomocni-
ka z urzędu dla tej osoby. Wniosek ten będzie zaakceptowany przez sąd, a osoba 
dochodząca swoich praw będzie zwolniona z kosztów sądowych. 

Wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym oraz 
poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestęp-
stwami drogowymi, to główne cele nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym oraz niektórych innych ustaw przyjętej przez Sejm.

Istnieje też kilka problemów instytucjonalnych. Jednym z nich jest niski wy-
miar kar dla kierowców – wysokość mandatów nie była waloryzowana od roku 
1997. Innym problemem jest recydywa wśród piratów drogowych – czasem na-
wet zatrzymanie prawa jazdy nie powoduje wstrzymania się od użytkowania 
samochodu.

Projekt zakłada szereg zmian, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z nie-
bezpiecznymi zachowaniami na drodze, m.in. zaostrzenie kar dla sprawców 
przestępstw i wykroczeń drogowych. Nowością jest powiązanie wysokości sta-
wek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popeł-
nianych wykroczeń. Nowym rozwiązaniem jest kara grzywny w wysokości nie 
mniejszej niż 1,5 tysiąca zł w przypadku spowodowania naruszenia czynności 
narządu ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia ze względu na niezachowy-
wanie należytej ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym przez kierującego pojazdem mechanicznym. Takie wykroczenie 



przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 33. posiedzenia Senatu

316

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24, 25 i 26 listopada 2021 r.

popełnione w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka podlega 
karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 
2,5 tysiąca zł. Ponowne wykroczenie tego samego typu w ciągu 2 lat od ostatnie-
go ukarania będzie skutkowało dwukrotnością tej kary.

Ważne będzie też tzw. działanie prewencyjne, bo gdy kierowcy będą świa-
domi tego, że mandaty i punkty karne mogą wpłynąć na ich składkę OC, będą 
jeździć bezpieczniej.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wydaje się, że celem opiniowanej ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektórych innych ustaw jest zmniejszenie liczby zdarzeń dro-
gowych oraz wprowadzenie bardzo mocno odczuwalnych kar za łamanie prze-
pisów ruchu drogowego. Zmiany na polskich drogach są potrzebne i nie ulega 
to wątpliwości. Nie należy jednak zapominać, że wiele wypadków i kolizji moż-
na byłoby uniknąć, gdyby infrastruktura drogowa była na lepszym poziomie. 
Prostym przykładem jest oświetlenie przejść dla pieszych. Najwięcej wypadków 
z udziałem pieszych jest w okresie jesienno-zimowym. Niesprzyjające warun-
ki atmosferyczne oraz zła widoczność pieszych przyczyniają się do wypadków, 
często ze skutkiem śmiertelnym.

Jestem zwolennikiem karania tych kierowców, których zachowanie na drodze 
naraża na niebezpieczeństwo innych kierowców i pieszych. Pewne wątpliwości 
budzą stawki mandatów bez uwzględnienia poziomu zarobków. Wydaje mi się, 
że w Polsce powinniśmy zacząć brać przykład z niektórych krajów, szczegól-
nie skandynawskich, które już dawno uzależniły wysokość kary od zarobków.

Pewne zapisy ustawy budzą niepokój. Przykładem jest wysokość kar za wcho-
dzenie na jezdnię z transparentami. Jak zauważył w piśmie do marszałek Sejmu 
rzecznik praw obywatelskich, „projekt niesie też ze sobą zagrożenie, że nowe, 
wysokie grzywny, w tym te nakładane w postępowaniu mandatowym, będą sto-
sowane jako narzędzie walki z przejawami aktywizmu społecznego i protestami 
społecznymi. W przypadku publicznych demonstracji polegających chociażby na 
wchodzeniu na jezdnię z transparentami możliwe będzie wymierzenie grzywny 
do 30 tysięcy zł (lub do 5 tysięcy zł w postępowaniu mandatowym) w oparciu 
o naruszenie przepisów o ruchu drogowym, podlegające penalizacji na zasadzie 
art. 97 k.w. Instrumenty te w połączeniu z innymi wprowadzonymi przepisa-
mi prawa wykroczeń, np. z art. 65a k.w., będą mogły zostać wykorzystywane 
jako narzędzie służące zniechęceniu do korzystania z konstytucyjnego prawa 
do pokojowych zgromadzeń (w tym szczególnie zgromadzeń spontanicznych) 
i wyrażania sprzeciwu”.

Niemniej, zważając na statystykę wypadków i kolizji drogowych w Polsce, 
zdecydowałem się poprzeć ustawę. Chcę jednocześnie zaznaczyć, że powinny 
zostać przyjęte poprawki wypracowane przez Senat RP.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Coraz częściej słyszymy o wypadkach drogowych, w wyniku których ofia-

ra odniosła poważne skutki zdrowotne, a nierzadko również poniosła śmierć. 
Świat się rozwija, nasz kraj również, przybywa nam samochodów na drogach, 
a ludzie żyją w ciągłym biegu, przez co często przekraczają dozwoloną pręd-
kość, używają telefonu podczas kierowania pojazdem mechanicznym, nie sto-
sują się do innych przepisów ruchu drogowego. Wielokrotnie dochodzą mnie 
słuchy, że przyczyną wypadku była zwykła nieodpowiedzialność kierującego. 
Bo jak inaczej określić to, że za kierownicą samochodu siada osoba będąca pod 
wpływem alkoholu czy środków odurzających? Niezbędne są działania w celu 
zapobieżenia wymienionym sytuacjom, dlatego jestem za przyjęciem procedo-
wanej ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw w całości.

Zatrzymanie prawa jazdy oprócz nałożenia kary grzywny w ściśle określo-
nych przypadkach z całą pewnością przyczyni się do odejścia przez kierowców 
od ingerencji w system tachografów. Dzięki wprowadzanym przepisom prze-
widującym procedurę usprawniającą otrzymywanie renty − wypłaconej przez 
sprawcę przestępstw umyślnych, których następstwem jest śmierć pokrzyw-
dzonego, osobom, względem których ciążył na pokrzywdzonym ustawowy obo-
wiązek alimentacyjny, lub innym osobom najbliższym, którym pokrzywdzony 
dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania − bliskie osoby ofiary nie 
zostaną pozostawione same sobie. Odtąd sąd karny, na wniosek odpowiedniej 
osoby wymienionej w przepisie, przekaże w możliwie najkrótszym czasie wła-
ściwemu sądowi cywilnemu prawomocny wyrok, który będzie stanowił pod-
stawę do zainicjowania postępowania o rencie. Postępowanie to będzie objęte 
nowym trybem, w którym obowiązkowy będzie udział prokuratora bądź pro-
fesjonalnego pełnomocnika powoda. Ponadto sąd cywilny będzie zobowiąza-
ny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku karnego orzec 
o tymczasowym świadczeniu na zapewnienie kosztów utrzymania i wycho-
wania wypłacanego w okresach miesięcznych do momentu wydania wyroku 
zasądzającego rentę. Dobrym rozwiązaniem jest, aby wpływy z kar grzywien 
za wykroczenia przeciwko przepisom ruchu drogowego były przekazywane na 
rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na finansowa-
nie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego na drogach krajowych oraz budowy lub przebudowy dróg krajowych.

Wprowadzenie surowszych kar za przekroczenie dozwolonych prędkości, 
nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego na przejściach dla pieszych czy za 
jazdę pod wpływem alkoholu bądź środka odurzającego było oczekiwane przez 
społeczeństwo polskie. Jestem przekonany, że dzięki wprowadzanym zmianom 
osoby prowadzące pojazdy mechaniczne będą poważniej podchodzić do kwestii 
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zasad ruchu drogowego, a świadomość zagrożenia wysoką karą skutecznie 
zniechęci je do łamania tych zasad, co odniesie pozytywny skutek w postaci 
większego bezpieczeństwa na polskich drogach. Z całą pewnością w sposób 
kompletny zabezpieczone będą interesy osób będących na utrzymaniu ofiar 
wypadków drogowych.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-Leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Procedowana przez nas ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogo-

wym oraz niektórych innych ustaw w swych założeniach ma doprowadzić do 
poprawy bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z prze-
stępstwami i wykroczeniami drogowymi oraz wsparcie osób najbliższych ofiar 
wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

Jedną z propozycji są zmiany dotyczące wprowadzenia możliwości usta-
nowienia zabezpieczenia świadczenia na zapewnienie środków utrzymania 
w związku ze szkodą poniesioną wskutek czynu niedozwolonego, będącego jed-
nym z przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w ruchu lądowym 
lub zabójstwem z użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, albo też 
umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z użyciem pojazdu 
mechanicznego w ruchu lądowym.

W zapisach odnajdujemy wskazania o zabezpieczeniu na rzecz każdego 
uprawnionego miesięcznego świadczenia na zapewnienie środków utrzyma-
nia, a termin posiedzenia, na którym wniosek o zabezpieczenie ma zostać roz-
patrzony, ma przypadać nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia 
takiego. Szybko i sprawnie – w interesie uprawnionego.

Kolejną zaproponowaną zmianą jest także podniesienie do 30 tysięcy zł 
wysokości grzywien w odniesieniu do niektórych wykroczeń przeciwko bez-
pieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Ponadto, co warte zaznaczenia, dla 
niektórych kategorii wykroczeń podniesiono także dolne granice grzywny. 
Obecnie nieodpowiedzialni, niosący śmierć kierowcy za prowadzenie pojazdu 
mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka 
będą obciążani grzywną nie niższą niż 2 tysiące 500 zł.

Nowelizacji doczekały się także kwestie dotyczące wykroczeń związanych 
z obowiązującymi od niedawna przepisami. Myślę tu np. o nieustąpieniu pierw-
szeństwa pieszemu czy niezatrzymaniu pojazdu w celu umożliwienia przejścia 
przez jezdnię osobie niepełnosprawnej. To także wykroczenia najbardziej nie-
bezpieczne: wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych czy często wyko-
nywane, tragiczne w skutkach omijanie pojazdu, który jechał w tym samym 
kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, wła-
śnie przed przejściem dla pieszych.

Jeśli choćby jedno życie czy zdrowie jednego człowieka poprzez wprowa-
dzenie tych przepisów zostanie uratowane, to będzie to wartość najważniejsza.
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Przemówienie senatora aleksandra Pocieja  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Na wstępie pragnę podkreślić, iż każda inicjatywa mająca na celu doprowa-

dzenie w sposób skuteczny do poprawy bezpieczeństwa na drogach, a w szcze-
gólności zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych, jest słuszna i w pełni 
zasługuje na naszą uwagę. Jednak zaproponowane zmiany ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w odniesieniu do przepisów 
kodeksu wykroczeń w zakresie wysokości grzywien za niektóre wykroczenia 
przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w kwocie 30 tysięcy zł 
w mojej ocenie nie przyniosą spodziewanego skutku i nie wpłyną na podnie-
sienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Żadne badania nie potwierdziły, że 
zaostrzanie kar wobec sprawców zmniejsza liczbę popełnianych wykroczeń czy 
przestępstw.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest bardzo ważne, szczególnie ze wzglę-
du na niepokojące statystyki dotyczące ofiar wypadków drogowych w Polsce. 
Należy pracować nad zmianami, które to bezpieczeństwo faktycznie podniosą, 
i poprę każdą propozycję, która faktycznie wpłynie na jego poprawę. Obawiam 
się jednak, że zaproponowana grzywna do 30 tysięcy zł tych skutków nie wy-
woła, a podniesienie wysokości grzywien pod płaszczykiem bezspornie słusznej 
idei ma za zadanie przede wszystkim podreperowanie budżetu.
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Przemówienie senator Joanny sekuły  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To dosyć typowe dla obecnego procedowania, że zmiany w ustawie o zmia-

nie ustawy oraz niektórych innych ustaw prowadzą w końcowym efekcie do 
wprowadzenia nowych, nieznanych do tej pory rozwiązań, których skutki czę-
sto mają wymiar zapowiadany w przyszłości.

Bardzo niebezpieczny jest zapis zmieniający postanowienia kodeksu wykro-
czeń poprzez dodanie do projektowanego art. 1 słów: „chyba że niniejsza ustawa 
stanowi inaczej”. To zaprzeczenie podstawowych zasad gwarancyjnych, które 
nauka prawa karnego w szerokim znaczeniu wypracowała przez ostatnie stule-
cie. Podstawą jest to, że mamy do czynienia z prawdopodobnym pogorszeniem 
sytuacji prawnej sprawcy przez wsteczne działanie ustawy karnej. Brak jest 
też ustawowego określenia granicy kary. To otwarcie drogi do wprowadzenia 
w przyszłości nowych typów wykroczeń, których popełnienie nie będzie warun-
kowane społeczną szkodliwością działania sprawcy lub za które grozić będzie 
kara dotąd nieznana.

Istnieją też uzasadnione obawy, czy zmiany w wysokości i zakresie kar nie 
dotkną spontanicznych społecznych protestów. Jeśli tak się stanie, to będzie 
absolutny koniec obywatelskich wyrazów niezgody na to, co raz po raz pojawia 
się w naszym ustawodawstwie, czyli na odbieranie praw człowieka i obywatela 
w coraz to nowych obszarach życia.

Chcemy większego bezpieczeństwa na drogach, ale obawiamy się, czy ta usta-
wa nie odbierze nam wolności do zgromadzeń. Edukujmy, mniej karajmy.

.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem przygotowanej przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego nowe-

lizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw jest 
wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych ze skut-
kiem śmiertelnym oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności 
poprzez walkę z przestępstwami drogowymi.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu zawartego w druku sejmowym 
nr 1504, odnośnie do pierwszego z celów ustawa zawiera jedno podstawowe 
rozwiązanie – przewiduje procedurę usprawnienia otrzymywania renty wypła-
canej przez sprawcę przestępstw umyślnych, których następstwem jest śmierć 
pokrzywdzonego, dla osób, względem których ciążył na pokrzywdzonym usta-
wowy obowiązek alimentacyjny, lub innych osób najbliższych, którym pokrzyw-
dzony dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania.

W obecnym stanie prawnym art. 46 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny wyklucza stosowanie przepisów o rencie przy orzekaniu środków 
kompensacyjnych w postępowaniu karnym. Oznacza to, że osoby najbliższe ofia-
ry przestępstwa lub inne osoby uprawnione muszą zainicjować samodzielnie 
postępowanie cywilne, które charakteryzuje się daleko posuniętą kontradykto-
ryjnością, a więc wymaga aktywnego popierania powództwa i przedstawienia 
dowodów przez najbliższych ofiary. Taki stan rzeczy w sytuacji śmierci bliskiego 
członka rodziny, często jedynego żywiciela, może być nie tylko traumatyzujący 
i trudny emocjonalnie, lecz także trudny z perspektywy finansowo-organiza-
cyjnej. Szczególnie dotyczy to sytuacji, w której osobami uprawnionymi są osie-
roceni małoletni albo osoby z niepełnosprawnością, które straciły opiekuna. 
W takim przypadku pozostawianie ich samym sobie należy ocenić jako zanie-
dbanie aparatu państwowego, które wymaga korekty, takiej jak proponowane 
w ustawie rozwiązanie.

Zakłada ono, iż sąd karny na wniosek prokuratora, przedstawiciela organizacji 
społecznej, osób uprawnionych do otrzymania renty i ich pełnomocników prze-
każe w niezwykle krótkim czasie właściwemu sądowi cywilnemu prawomocny 
wyrok, który będzie stanowić podstawę do zainicjowania postępowania o rencie. 
Postepowanie to będzie się odbywać w nowym trybie, w którym obowiązkowy 
jest udział prokuratora oraz profesjonalnego pełnomocnika powoda. Tryb ten zo-
stał ukształtowany w taki sposób, aby efektywnie i w sposób nieobciążający bli-
skich ofiary przestępstwa rozpoznać sprawę i zabezpieczyć interesy tych osób. Co 
istotne, sąd cywilny, inicjując postępowanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
prawomocnego wyroku karnego, będzie zobowiązany do orzeczenia tymczaso-
wego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania, wypłacanego 
w okresach miesięcznych do momentu wydania wyroku zasądzającego rentę, 
w wysokości połowy najniższej emerytury lub renty, określonej w ustawie z dnia 
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17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Osoba uprawniona, jeśli dołączy do postępowania jako powód, będzie zwolniona 
z kosztów procesowych postepowania cywilnego. Ustawa przewiduje również 
zwolnienie renty i tymczasowego świadczenia od podatku dochodowego i niewli-
czanie ich jako dochodu przy obliczaniu świadczeń rodzinnych.

Drugi z przedstawionych celów ustawy dotyczy jednego z najbardziej palą-
cych problemów społecznych w Polsce. Zgodnie z danymi statystycznymi przy-
gotowanymi przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w 2020 r. 
zgłoszono 23 tysiące 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach 
publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, w wyniku których 
2 tysiące 491 osób poniosło śmierć, a ranne zostały 26 tysięcy 463 osoby, w tym 
8 tysięcy 805 ciężko. Daje to wskaźnik ok. 11 osób zabitych i 112 osób rannych na 
100 wypadków. Tym samym wynika z tego, że w co dziesiątym wypadku zginął 
co najmniej 1 człowiek. Co istotne, zgodnie ze statystykami niemalże 90% z nich 
wydarzyło się z winy kierujących, co daje 20 tysięcy 999 wypadków. W wyniku 
tych zdarzeń śmierć poniosło 2 tysiące 20 osób – 81,1%, a 24 tysiące 123 osoby 
zostały ranne – 91,2%.

Choć ogólny trend co do liczby wypadków i liczby zabitych oraz rannych na 
drogach jest malejący – statystyki za rok 2020 są wyraźnie zaniżone przez ogra-
niczony ruch związany z pandemią COVID-19 i powodowane nią obostrzenia 
– najbardziej niepokojąca statystyka odnosi się do liczby pijanych kierowców. 
Zgodnie ze statystykami w 2020 r. z winy pijanych kierowców doszło do 1 tysiąca 
656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a rannych zostało 1 tysiąc 847 osób. 
W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących 
kierujący pod wpływem albo po użyciu alkoholu stanowili 7,9%. W porównaniu 
do 2019 r. nastąpił wzrost liczby wypadków spowodowanych przez tę grupę kie-
rujących o 1 – plus 0,1%, a osób zabitych o 24 – plus 12,5%. W 2020 r. w porów-
naniu do 2019 r. nastąpił spadek liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod 
wpływem alkoholu, w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości, o 12 tysięcy 
30 osób, jednakże wynika to najprawdopodobniej ze znacznie mniejszej liczby 
kontroli trzeźwości, która w wyniku pandemii i ograniczonego ruchu na dro-
gach zmniejszyła się aż o 10 milionów 144 tysiące 788.

Zgodnie z raportem Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu, zwanej 
dalej ETSC, w 2020 r. Polska miała najwyższy w Europie wskaźnik liczby zgonów 
na drogach na 1 miliard przebytych kilometrów. Było ich czterokrotnie więcej 
niż w Norwegii, Irlandii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. Również pod względem 
liczby zgonów na l milion mieszkańców Polska plasuje się w czołówce. W raporcie 
ETSC wskazano Polskę jako piąty kraj z najwyższym współczynnikiem śmier-
telności. Wyższe miejsca zajęły jedynie Litwa, Serbia, Bułgaria i Rumunia. Jest 
to trend, który potwierdzają także wcześniejsze raporty ETSC.

Należy zwrócić uwagę, iż wypadki drogowe to nie tylko trauma poszkodo-
wanych i ich bliskich, lecz także koszty dla gospodarki. Podstawowym źródłem 
danych do wyceny kosztów zdarzeń drogowych metodą kapitału ludzkiego 
i kosztów restytucji, opracowanej na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, zwanej dalej KRBRD, są dane statystyczne dotyczące liczby 
wypadków, ich ciężkości i struktury z uwagi na płeć, wiek i lokalizację wypad-
ku – pochodzące z policyjnej bazy danych o zdarzeniach drogowych SEWiK; 
dane statystyczne dotyczące liczby kolizji oraz rodzaju pojazdu uczestniczącego 
w zdarzeniu – również pochodzące z policyjnej bazy danych o zdarzeniach dro-
gowych SEWiK; dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, będącego 
źródłem większości informacji w zakresie danych społeczno-ekonomicznych, 
niezbędnych do wyceny kosztów jednostkowych zdarzeń drogowych.
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Wartość strat materialnych wyliczonych metodą PANDORA w 2015 r. wynio-
sła 8,9 miliarda zł, czyli ok. 0,5% PKB Polski. Wartość strat materialnych wzrasta 
mimo spadku liczby wypadków i samochodów uczestniczących – w 2014 r. było 
to odpowiednio 7,7 miliarda zł i 696 tysięcy samochodów. W 2018 r. z kolei kosz-
ty społeczne wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce oszacowano na poziomie 
56,6 miliarda zł. Łącznie w 2018 r. koszty zdarzeń drogowych stanowiły 2,7% 
polskiego PKB, a koszty samych wypadków – 2,1% PKB. Koszty te stale rosną.

Metoda przedstawionej wyceny bierze pod uwagę następujące składniki: 
wartość utraconego przyszłego wkładu ofiar wypadków do PKB; straty mate-
rialne – wartość uszkodzeń pojazdów; koszty administracyjne – ratownictwo 
medyczne, działania służb nadzoru, sądownictwo, więziennictwo, pogrzeby, 
zasiłki; koszty społeczne – odszkodowania, leczenie, rehabilitacja.

Koszty jednostkowe wypadków i kolizji drogowych w 2018 r. były następu-
jące: koszt jednostkowy ofiary śmiertelnej – 2,4 miliona zł; koszt jednostkowy 
ofiary ciężko rannej – 3,3 miliona zł; koszt jednostkowy ofiary lekko rannej – 
48,2 tysiąca zł; koszt jednostkowy wypadku drogowego – 1,4 miliona zł; koszt 
jednostkowy kolizji drogowej – 26,7 tysiąca zł.

Z danych dotyczących kosztów wypadków i kolizji drogowych za 2018 r. wy-
nika, że w 2018 r. koszty wszystkich zdarzeń drogowych, które zdarzyły się na 
sieci dróg w Polsce, wyniosły szacunkowo 56,6 miliarda zł, przy czym wartość 
wypadków drogowych wyniosła 44,9 miliarda zł, tj. 79% kosztów wszystkich 
zdarzeń – wzrost o 34% w stosunku do 2015 r., a wartość kolizji drogowych 
wyniosła 11,7 miliarda zł, tj. 21% kosztów wszystkich zdarzeń – spadek o 20% 
w stosunku do 2015 r.

W 2018 r. podstawowa struktura kosztów zdarzeń drogowych zmieniła się 
na niekorzyść wielkości kosztów wypadków, których udział w kosztach całko-
witych zdarzeń wyniósł aż 79%. Pozostałe 21% stanowiły koszty kolizji drogo-
wych. W porównaniu do 2015 r., będącego ostatnim rokiem analizy kosztów 
zdarzeń drogowych w Polsce, oznacza to wzrost kosztów społecznych genero-
wanych z tytułu zdarzeń drogowych z udziałem strat osobowych o 11%, mimo 
że w 2018 r., w stosunku do 2015 r., spadła liczba wypadków i ich ofiar oraz 
wzrosła liczba kolizji.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 390 posłów, 18 było przeciw, a 27 
się wstrzymało.

W świetle przytoczonych argumentów zdecydowanie popieram niniejszą 
nowelizację ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 
Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Według statystki opracowanej przez Policję w ubiegłym roku na polskich 

drogach miało miejsce przeszło 23,5 tysiąca wypadków, wskutek których śmierć 
poniosło 2 tysiące 491 osób, a ponad 26 tysięcy osób zostało rannych, w tym pra-
wie 9 tysięcy osób ciężko rannych.

Te liczby z roku na rok spadają, ale nadal są bardzo wysokie. Naszym zada-
niem jako parlamentarzystów, osób, które ustanawiają prawo, jest jak najlepiej 
i jak najskuteczniej zadbać o bezpieczeństwo Polek i Polaków na drogach, dla-
tego zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym są niezbędne. Zwiększenie 
kar pieniężnych, kara aresztu lub ograniczenia wolności za m.in. znaczne prze-
kroczenie prędkości, wyprzedzanie w miejscu do tego nieprzeznaczonym czy 
kierowanie bez uprawnień lub pojazdem niedopuszczonym do ruchu zadziała, 
miejmy nadzieję, odstraszająco na piratów drogowych.

Tego typu działania mogą zminimalizować liczbę wypadków, ale wiadomo, 
że nie da się ich uniknąć, dlatego też należy wesprzeć osoby, które w wyniku wy-
padku drogowego straciły swoich najbliższych. Nowe przepisy usprawnią proces 
przyznawania rent, które są wypłacane osobom najbliższym ofiary wypadku 
drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.

Nie możemy zapomnieć o tym, że zaostrzenie przepisów to tylko jeden z czyn-
ników, który może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Ważnym 
aspektem jest również edukowanie i przestrzeganie poprzez kampanie społecz-
ne zarówno przyszłych kierowców, jak i obecnych. Ważne zadanie w kwestii 
bezpieczeństwa, zadanie poprawiania sukcesywnie infrastruktury drogowej 
spoczywa również na gminach.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-Leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Wg projektodawcy nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, jak słyszy-

my i czytamy w dokumentach, projekt ten będzie realizował zadania z zakresu 
polityki prozdrowotnej poprzez ograniczanie dostępności cenowej napojów al-
koholowych i wyrobów tytoniowych i ich substytutów oraz zniwelowanie skut-
ków inflacji, jaka w najbliższych latach prowadziłaby stopniowo do relatywnego 
spadku cen używek w stosunku do cen innych wyrobów konsumpcyjnych.

Koń by się uśmiał – taki najkrótszy komentarz do tego uzasadnienia usły-
szałam. Prawdziwym celem projektowanych przepisów jest przecież po prostu 
wzrost dochodów budżetu państwa. Podwyżka ta to kolejny krok w planie rzą-
dzących zwanym „drożyzna +”. Oczywiście najłatwiej opowiadać obywatelom 
o trosce o ich zdrowie i życie, ale to naprawdę naiwne i nikt mądry się na to nie 
złapie. To jeden kontekst tej ustawy.

Drugi dotyczy wprost konstytucyjności tych przepisów. Mówimy tu nie tylko 
o wyeliminowaniu zastrzeżeń dotyczących vacatio legis oraz prawidłowego try-
bu stanowienia prawa, ale przede wszystkim o podnoszonej w przygotowanych 
opiniach niezgodności tych zapisów z zasadą równości podatkowej. Najlepiej 
obrazuje to fragment jednej z opinii, która mówi wprost, że „w tym stanie rze-
czy zasadna wydaje się konkluzja, że z perspektywy konstytucyjnej opiniowana 
ustawa nie powinna stać się częścią polskiego porządku prawnego”. Dziękuję.
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Przemówienie senatora macieja łuczaka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Omawiana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. 
o podatku akcyzowym. Proponowane rozwiązania mają na celu realizowanie 
zadań Rady Ministrów w zakresie polityki prozdrowotnej poprzez ograniczanie 
dostępności cenowej napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych i ich substy-
tutów oraz zniwelowanie skutków inflacji, jaka w najbliższych latach prowadzi-
łaby stopniowo do relatywnego spadku cen używek w stosunku do cen innych 
wyrobów konsumpcyjnych.

Ważną część polityki fiskalnej stanowi polityka akcyzowa, ale jednocześnie 
stanowi ona doskonałe narzędzie regulujące poziom konsumpcji używek ma-
jących negatywny wpływ na zdrowie społeczeństwa. Pośrednio ma ona prze-
łożenie na możliwość kontrolowania szkód zdrowotnych ponoszonych przez 
społeczeństwo oraz wielkości nakładów na działalność profilaktyczną i ich 
leczenie.

Wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia za miesięczną wypłatę można 
kupić coraz większą ilość używek. Wysokość podatku w cenie paczki papierosów 
rosła najszybciej w latach 2004–2014, był to również okres najszybszego spadku 
sprzedaży papierosów. Gdy wzrost podatku wyhamował po 2014 r., zmniejszyło 
się też tempo spadku sprzedaży papierosów.

Proponowana zmiana spowoduje: od 1 stycznia 2022 r. podwyższenie stawek 
akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie 
o 10%; podwyższenie minimalnej stawki akcyzy na papierosy z obecnych 100% 
do 105% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej 
detalicznej cenie sprzedaży papierosów; wprowadzenie minimalnej stawki ak-
cyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej 
od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do pale-
nia; podwyższenie stawki akcyzy na wyroby nowatorskie poprzez podniesienie 
stawki kwotowej o 100%.

Na lata 2023–2027 zaproponowano wprowadzenie mapy drogowej, czyli har-
monogramu podwyżek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, 
napoje fermentowane i wyroby pośrednie co roku o 5%. W przypadku papiero-
sów, tytoniu do palenia cygara i cygaretek, wyrobów nowatorskich oraz suszu 
tytoniowego zaplanowano podniesienie stawki kwotowej co roku o 10%.

Z zakresu projektowanej indeksacji akcyzy na używki wyłączono cydr i perry 
o mocy nieprzekraczającej 5% w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspie-
rania produkcji sadowniczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa. 
Wyłączenie obejmuje także akcyzę na płyny do papierosów elektronicznych.

Wprowadzenie proponowanych zmian wydaje się zasadne z uwagi na ne-
gatywny wpływ napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych na zdrowie 
społeczeństwa.



przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 33. posiedzenia Senatu

329

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24, 25 i 26 listopada 2021 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw doty-
czy indeksacji od 1 stycznia 2022 r. stawek akcyzy na wyroby akcyzowe będące 
używkami oraz określenia stawek akcyzy na napoje alkoholowe, wyroby tyto-
niowe i wyroby nowatorskie na lat 2023–2027.

Jak podkreślono w uzasadnieniu nowelizacji w druku sejmowym nr 1673: 
„Projekt zakłada od 1 stycznia 2022 r. indeksację stawek akcyzy na wyroby akcy-
zowe będące używkami oraz na lata 2023–2027 mapę drogową w zakresie stawek 
akcyzy na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i wyroby nowatorskie. Celem 
proponowanych rozwiązań jest realizowanie zadań RM w zakresie polityki proz-
drowotnej poprzez ograniczanie dostępności cenowej napojów alkoholowych 
i wyrobów tytoniowych i ich substytutów oraz zniwelowanie skutków inflacji, 
jaka w najbliższych latach prowadziłaby stopniowo do relatywnego spadku cen 
używek w stosunku do cen innych wyrobów konsumpcyjnych. Polityka akcyzo-
wa państwa jest ważną częścią polityki fiskalnej, ale jednocześnie stanowi do-
skonałe narzędzie regulujące poziom konsumpcji używek mających negatywny 
wpływ na zdrowie społeczeństwa. Pośrednio ma ona przełożenie na możliwość 
kontrolowania szkód zdrowotnych ponoszonych przez społeczeństwo oraz wiel-
kości nakładów na działalność profilaktyczną i ich leczenie”. Dziękuje bardzo.



przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 33. posiedzenia Senatu

330

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24, 25 i 26 listopada 2021 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senator alicji chybickiej  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W związku z procedowaną ustawą o zmianie ustawy o odnawialnych źró-

dłach energii oraz niektórych innych ustaw do mojego biura senatorskiego wpły-
nęły pisma od przedstawicieli branży fotowoltaicznej. Zwracają oni uwagę na 
następujące kwestie.

Dnia 29 października 2021 r. w Sejmie została uchwalona w ekspresowym 
tempie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw, która w dniu 2 listopada 2021 r. została przekazana do prac 
w Senacie; druk nr 560. Ustawa ta wprowadza wiele niekorzystnych zmian dla 
obywateli – przyszłych prosumentów – a także dla polskich mikro i małych 
firm, zatrzymujący rozwój instalacji fotowoltaicznych w bardzo krótkim okre-
sie, tzn. do 1 kwietnia 2022 r.

W interesie publicznym Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV 
apeluje, aby w nowym systemie rozliczania czystej energii produkowanej z przy-
domowych elektrowni fotowoltaicznych zapewnione zostały zasady sprawiedli-
wości społecznej oraz pewności prawa i bezpieczeństwa rynku. Już 700 tysięcy 
gospodarstw domowych w Polsce stało się prosumentami, produkując tanią 
i zieloną energię, której cena pozostanie stała przez 15 lat. Kolejne 3 miliony 
gospodarstw chciałoby uczestniczyć w tak rozumianej transformacji energe-
tycznej, ale planowane zmiany im to uniemożliwią z uwagi na niekorzystne 
zasady rozliczania.

Uważamy, że tak fundamentalna zmiana funkcjonowania prosumentów 
wymaga rzetelnej oceny skutków regulacji celem potwierdzenia wpływu zmian 
w ustawie na ekonomikę funkcjonowania gospodarstw domowych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem tych zagrożonych ubóstwem energetycznym – poprzez 
projekty parasolowe, firm działających w branży fotowoltaicznej, a nawet spółek 
obrotu energią elektryczną.

Reprezentujemy branżę fotowoltaiczną, która zatrudnia obecnie po-
nad 120 tysięcy osób, aktywizując zawodowo tak istotne obszary jak m.in. 
Podkarpacie i Lubelszczyzna, regiony o najwyższym współczynniku bezrobo-
cia w Polsce, wpływając realnie na ich rozwój, a tym samym doprowadzając do 
zmniejszenia nierównomierności w rozwoju gospodarczym kraju. Jako produ-
cenci, dystrybutorzy i instalatorzy odprowadzamy do budżetu państwa w formie 
różnych podatków i danin wiele miliardów złotych rocznie.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że branża OZE, a przede wszystkim przed-
siębiorcy potrzebują więcej czasu na przygotowanie się do zmian. Wprowadzenie 
w ciągu 2 dni ustawy w znaczny sposób zmieniającej otoczenie biznesowe na-
rusza fundamentalną zasadę zaufania obywateli do państwa. Wprowadzenie 
istotnych zmian w tak krótkim czasie będzie stanowić olbrzymi problem dla 
obywateli, JST oraz branży fotowoltaicznej.
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System rozliczania energii wprowadzonej do sieci z instalacji prosumenc-
kich powinien być przejrzysty. W efekcie zaproponowanej zmiany nie będzie 
możliwe jednoznaczne wyliczenie ekonomiki inwestycji w domowe instalacje 
fotowoltaiczne, co jest dziś podstawą decyzji o podjęciu tego przedsięwzięcia 
przez obywateli.

Uważamy, że trzeba wypracować rozwiązanie gwarantujące przyszłym pro-
sumentom system rozliczenia gwarantujący sprawiedliwą społecznie stawkę 
odkupu wyprodukowanej energii, nie niższą niż cena zakupu.

Wbrew opinii kreowanej przez duże koncerny energetyczne fotowoltaika 
nie destabilizuje sieci. Na początku bieżącego roku PSE wspólnie z operatorami 
systemów dystrybucyjnych wprowadziło tzw. kodeksy sieciowe NC RfG, bardzo 
szczegółowo definiujące współpracę źródeł wytwórczych z siecią elektroener-
getyczną. Należy podkreślić, że wszelkiego rodzaju źródła, w tym prosumenc-
kie mikroinstalacje fotowoltaiczne nie tylko nie wpływają negatywnie na sieci, 
ale wręcz stabilizują pracę tej sieci różnymi mechanizmami. Do tej pory żaden 
z podmiotów nie przedstawił technicznego raportu wskazującego zagrożenia 
destabilizacją sieci przez domowe instalacje prosumenckie.

Przegłosowana nowelizacja będzie miała negatywny wpływ nie tylko na ry-
nek fotowoltaiki, lecz także na rozwijający się rynek pomp ciepła – ekologicznej 
alternatywy dla kotłów opalanych paliwami kopalnymi. To rozwój fotowoltaiki 
jest m.in. motorem elektryfikacji ogrzewnictwa i w konsekwencji ograniczenia 
niskiej emisji.

Zaproponowany sposób wyceny energii wprowadzanej do sieci przez mikro-
instalacje prosumenckie narzuca im gorsze warunki, niż ma to miejsce w prze-
mysłowych elektrowniach, które posiadają gwarantowaną w aukcjach stałą cenę 
sprzedaży energii. Nowelizacja zakłada dodatkowo możliwość odebrania po roku 
zaledwie 20% pozostałych w depozycie nadwyżek wartości energii. Zasada ta 
jest rażąco niesprawiedliwa społecznie, szczególnie że korzyści finansowe dla 
prosumenta są pochodną rynkowej ceny energii. To prosument ponosi pełne 
ryzyko zmienności ceny i niestabilności korzyści finansowych. System taki jest 
de facto dotowaniem koncernów energetycznych kosztem obywateli i skutecz-
nie zniechęca przyszłych prosumentów do inwestowania prywatnych środków 
w budowę ekologicznych źródeł energii.

Należy jednak podkreślić, że energia z instalacji fotowoltaicznych w okre-
sie od stycznia do sierpnia br. to jedynie 2 859,5 GWh z łącznej wartości pro-
dukcji energii elektrycznej równej 115 018,2 GWh, co stanowi zaledwie 2,49%! 
Fotowoltaika, a zwłaszcza fotowoltaika rozproszona – prosumencka – jest naj-
lepszym rozwiązaniem dla przeprowadzenia niezbędnej w naszym kraju trans-
formacji energetycznej, pozwala bowiem naszym obywatelom na modernizację 
źródeł ogrzewania domów, ograniczenie zużycia paliw kopalnych, zwiększenie 
zatrudnienia i wytwarzanie taniej energii.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 

innych ustaw odnosi się do tzw. parasolowych projektów OZE prowadzonych 
przez samorządy i dają więcej czasu na realizację tych projektów.

Nowela ma również na celu dostosowanie przepisów do dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w spra-
wie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Ustawa zakłada 
ponadto wprowadzenie nowego sposobu rozliczania prosumentów. W pierwotnej 
wersji ustawy założono, iż obecny system rozliczania prosumentów w formie 
opustów będzie obowiązywać tylko osoby, które zgłoszą przyłączenie mikroin-
stalacji do końca marca 2022 r. Niestety nowi prosumenci, którzy zgłoszą się 
po wskazanym terminie, mają być objęci nowym systemem rozliczeń w formie 
sprzedaży niewykorzystanych nadwyżek energii po średniej miesięcznej cenie 
na rynku hurtowym, a w połowie 2024 r. ta cena ma zostać zmieniona na cenę 
godzinową.

Z przykrością należy stwierdzić, iż zaproponowane rozwiązania nie realizują 
założeń dyrektywy Parlamentu Europejskiego i nie przyczyniają się do promocji 
odnawialnych źródeł energii. Zmiana sposobu rozliczania za energię elektrycz-
ną wytworzoną poprzez system instalacji fotowoltaicznej stanowi rozwiązania 
niekorzystne dla prosumentów, przyczynia się do ograniczenia rozwoju tego 
sektora. Niestety ustawa posiada niedociągnięcia. Ponadto nie odbyły się w tej 
sprawie konsultacje publiczne, które w tym przypadku, z punktu widzenia spo-
łeczeństwa, są bardzo istotne.

Zapewne każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, iż coraz więcej osób jest za-
interesowanych kwestią odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystaniem 
we własnym gospodarstwie domowym. Zbyt szybkie tempo procedowania nad 
przedstawioną ustawą odbije się zapewne na jakości uchwalonych przepisów. 
Dziękuję bardzo.



przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 33. posiedzenia Senatu

333

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24, 25 i 26 listopada 2021 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektó-

rych innych ustaw stanowi wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowa-
nia stosowania energii ze źródeł odnawialnych, a jej głównym zadaniem, które 
osobiście popieram, jest modyfikacja systemu wsparcia prosumpcji poprzez 
większy udział społeczeństwa w wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawial-
nych źródeł energii.

Omawiana ustawa służyć ma przede wszystkim promocji odnawialnych źró-
deł energii, wykorzystywaniu ich w formie bardziej powszechnej, dostępnej dla 
każdego, co przyczyni się do osiągnięcia znaczącego udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w całej Unii Europejskiej.

Stworzenie instytucji prosumenta zbiorowego energii odnawialnej, czyli od-
biorcy odnawialnego źródła energii w budynkach wielolokalowych, oraz pro-
sumenta wirtualnego energii odnawialnej, czyli odbiorcy końcowego energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci dystrybu-
cyjnej elektroenergetycznej w innym miejscu niż miejsce dostarczenia, umoż-
liwi korzystanie ze wsparcia energetyki prosumenckiej przez grupy odbiorców 
energii, które dotychczas nie miały takiej możliwości, co z pewnością przyczyni 
się do rozpowszechniania poboru energii ze źródeł odnawialnych.

Sprawiedliwe jest wprowadzenie dla nowych prosumentów, wchodzących 
na rynek po dniu 1 kwietnia 2022 r., modelu rozliczeń energii zamiast syste-
mu opustów, opierającego się na rozliczaniu wartości energii wprowadzonej do 
sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci 
na podstawie wartości energii ustalonej według ceny giełdowej z Rynku Dnia 
Następnego. Z kolei podmioty, które wejdą do systemu do dnia 31 marca 2022 r., 
będą miały zagwarantowane prawo do korzystania z opustów przez 15 lat od 
chwili wytworzenia energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej i wprowa-
dzenia jej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej.

Ustawa przewiduje model rozliczenia energii w systemie wartościowym, 
który opierać się będzie na stworzeniu indywidualnych kont, tzw. kont prosu-
menckich, na których ilość energii i wartość energii elektrycznej będą ewidencjo-
nowane wraz z wartością środków za wprowadzoną do sieci energię elektryczną. 
Ten tzw. depozyt prosumencki będzie przeznaczany na rozliczanie zobowiązań 
prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy prowadzącego 
konto prosumenta przez 12 miesięcy od dnia zapisania tej kwoty na koncie pro-
sumenta. Nowe regulacje dadzą możliwość rozwoju zarówno indywidualnym 
producentom, jak i przedsiębiorcom. Pozwoli to na dalszy dynamiczny rozwój 
odnawialnych źródeł energii w naszym kraju i ułatwi tworzenie nowych inno-
wacyjnych projektów.
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Jestem przekonany, że procedowane przepisy przyczynią się do zwiększenia 
udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym zużyciu energii, dzięki cze-
mu zmniejszy się emisyjność gospodarki. Oprócz tego spełnimy zobowiązania 
międzynarodowe wynikające z bycia członkiem Unii Europejskiej.
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Przemówienie senator Jolanty hibner  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pod obrady wyższej izby parlamentarnej trafiła przyjęta przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 października br. ustawa o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Zawarta jest 
w druku senackim nr 560.

Proponowane zmiany mają na celu modyfikację funkcjonowania systemu 
wsparcia prosumpcji przez stworzenie warunków do szerszej partycypacji spo-
łeczeństwa. Głównym ich celem jest promowanie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, co – według założenia pomysłodawców – ma się przyczynić do 
osiągnięcia krajowego celu, tj. udziału energii ze źródeł odnawialnych w koń-
cowym zużyciu energii brutto.

Proponowana ustawa wprowadza zmiany dotyczące systemu opustów, któ-
ry zostanie zastąpiony modelem rozliczeń energii typu net-billing, dla nowych 
prosumentów wchodzących na rynek po dniu 1 kwietnia 2022 r. Model net-bil-
ling zakłada odrębne rozliczanie energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej 
elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci, na podstawie war-
tości energii ustalonej wg ceny giełdowej, tj. ceny z Rynku Dnia Następnego.

Prosumenci, którzy zostaną włączeni do systemu do dnia 31 marca 2022 r., 
mają zagwarantowane prawa nabyte, tzn. będą mogli korzystać z systemu opu-
stów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji fotowoltaicznej i wprowa-
dzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kilowatogodziny.

Podmioty, które złożyły zgłoszenie o przyłączenie do dnia 31 marca 2022 r., 
a nie zostały przyłączone w terminie z winy operatora systemu dystrybucyjne-
go, będą mogły korzystać z dotychczasowych systemów opustów.

Proponowany projekt ustawy pod obrady Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
wszedł jako projekt poselski. Podczas obrad Sejmowej Komisji do Spraw Energii, 
Klimatu i Aktywów Państwowych nie było posła sprawozdawcy, a żaden z obec-
nych członków komisji nie przyznał się do autorstwa i obrony projektu. Podczas 
obrad plenarnych ustawa została przyjęta przewagą jedynie 13 głosów. Znaczna 
część posłów była przeciwna wejściu w życie proponowanych zmian.

Przedmiotowy projekt aktu prawnego wpłynął do Sejmu w dniu 28 paździer-
nika br., a w dniu następnym ustawa została przyjęta. W związku z tym propo-
nowane zmiany nie były przedmiotem konsultacji publicznych ani opiniowania 
eksperckiego. Konsultacje publiczne stanowią istotny element procesu legisla-
cyjnego w demokratycznym państwie prawnym. Przeprowadzenie konsulta-
cji społecznych jest narzędziem służącym stanowieniu lepszego prawa, proces 
prawodawczy nie powinien być prowadzony z wykluczeniem adresatów prawa.

Proponowana ustawa zakłada, że przyłączeni do sieci dystrybucyjnej produ-
cenci energii OZE po 31 marca 2022 r. będą podlegali proponowanym w ustawie 
przepisom. Przyszli prosumenci mają jedynie 4 miesiące na przeprowadzenie 
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inwestycji. Należy zwrócić uwagę, że jest to okres zimowy, który nie jest korzyst-
nym okresem do przeprowadzania prac na wysokościach. Przeprowadzanie ta-
kich prac w złych warunkach atmosferycznych może skutkować wypadkami.

W związku z powyższymi argumentami wnoszę o odrzucenie ustawy w pro-
ponowanej wersji.
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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 odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 

innych ustaw ma na celu promocję wykorzystania odnawialnych źródeł ener-
gii w formule rozproszonej i obywatelskiej, tak by osiągnąć krajowy cel udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. To także 
próba modyfikacji funkcjonującego systemu wsparcia prosumpcji poprzez stwo-
rzenie warunków do szerszej partycypacji społeczeństwa.

Abstrahując już od merytorycznych argumentów, muszę odnieść się do tego 
celu w postaci „szerszej partycypacji społeczeństwa”. Po cóż pisać wielkie słowa, 
skoro wystarczy powiedzieć o procesie przygotowania i uchwalenia tej ustawy. 
Do Sejmu projekt wpłynął 28 października 2021 r., a uchwalenie ustawy nastą-
piło 29 października 202  r. Nie wspominam już o tym, że nie był on w żaden 
sposób konsultowany ze społeczeństwem, nie był poddany konsultacjom pu-
blicznym ani opiniowaniu.

Pomijam też fakt, że brak możliwości zaopiniowania projektu aktu prawnego 
przez uprawnione podmioty może skutkować zarzutem niedochowania trybu 
wymaganego przepisami w trakcie ewentualnego badania zgodności ustawy 
z konstytucją. Dla mnie najważniejsze jest to, że rządzący ciągle podkreślali, naj-
pierw w każdej kampanii wyborczej, jak ważna jest rozmowa, dialog, słuchanie 
obywateli, a teraz piszą o większym udziale społecznym w związku z wprowa-
dzanymi zmianami, podczas gdy nawet nie zapytali, czy te zmiany będą przez 
obywateli akceptowane i oczekiwane. I tak jest od 6 lat, końca nie widać, mimo 
że wciąż, jak mantrę to powtarzamy. Jak widać, wciąż bez efektów. Dziękuję.
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Przemówienie senatora władysława komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Sytuacja energetyczna Polski jest beznadziejna. Co roku kupujemy od sąsia-

dów energię elektryczną za 12 miliardów zł. Jak długo będą nam sąsiedzi dostar-
czać prąd niezbędny do życia? Jesteśmy jak pacjent na OIOM, któremu ten rząd, 
zniechęcając nas do fotowoltaiki, odłącza respirator. Dlaczego nie modernizu-
jecie przestarzałych sieci energetycznych? Bez tego nie będzie transformacji. 
Przecież na to są unijne dotacje. Traktujecie OZE jako problem, a za prawdziwą 
energię wciąż uważacie tę brudną.

Jest to oczywisty wniosek, wynikający z tego, że włączyliście hamulec – i to 
bardzo ostro – po to, ażeby zatrzymać rozwój fotowoltaiki na dachach odbiorców 
zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych oraz w przyszłości wirtualnych. Jest 
to niekonsekwencja w stosunku do tego, co podpisał premier Morawiecki. Nie 
rozumiem, jak można przeszkadzać premierowi w realizacji tego zobowiązania. 
A podpisał w grudniu 2020 r., że do 2030 r. udział odnawialnych źródeł energii 
w Europie będzie wynosił 40%, a u nas 31%. Brak ustawy spowoduje oczywiście 
to, że to, co zrobił premier Morawiecki, będzie zupełnie nieadekwatne. Zresztą 
dalej to niepokoi, dlatego że kiedyś z 10H zrobiliście to samo. A teraz cały czas 
mówicie, że uruchomicie 10H. Ale nie uruchomicie, a jeżeli uruchomicie, to z ta-
kim opóźnieniem, że cel roku 2030 będzie nierealistyczny.

Obcinacie benefity dla prosumentów – w dodatku bezzasadnie, dlatego że 
dyrektywa unijna pozwala na funkcjonowanie tych opustów do końca 2023 r. – 
zamiast dać ludziom alternatywę dla ogrzewania drożejącym gazem i węglem. 
Zażynacie tych, którzy produkują zieloną energię. Ograniczacie korzyści z pro-
dukcji, z użytkowania własnego prądu, do czego wcześniej tych samych ludzi 
zachęcaliście. Po co takie rzeczy? Po co zmniejszać zachęty do oddolnej, obywa-
telskiej transformacji energetycznej wtedy, kiedy ona staje się modna i coraz 
bardziej powszechna?

Realizacja ustawy, niestety, przypomina to, jak ludzie zachowaliby się na po-
czątku XX w., kiedy mieliby dylemat, co zrobić, czy budować autostrady i drogi, 
dlatego że pojawiły się samochody. Jeżeli odpowiedź wtedy miałaby być taka 
sama, jak to, co teraz robicie, to powinna być następująca: zlikwidować samo-
chody, żeby nie budować dróg.

To jest problem sieci. Nad sieciami trzeba zapanować, ale, niestety, to wszyst-
ko, co robicie, służy temu, ażeby nad sieciami nie zapanować. Patrz: krajowy 
fundusz odbudowy, patrz: pieniądze na sieci, patrz: pieniędzy nie ma i być może 
nie będzie, dlatego że zajęliście się wojenką w Europie o coś, co w gruncie rzeczy 
jest niszczeniem demokracji. Jak demokracja może się łączyć z odnawialnymi 
źródłami energii? Ano może się łączyć w ten sposób. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszalku! Wysoka Izbo!
Omawiana dziś ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 

oraz niektórych innych ustaw według projektodawców ma na celu modyfikację 
funkcjonującego systemu wsparcia prosumcji przez stworzenie warunków do 
szerszej partycypacji społeczeństwa. W bardzo lapidarnym uzasadnieniu pro-
jektu ustawy podniesiono ponadto, że głównym celem projektowanej ustawy jest 
promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w formule rozproszonej 
i obywatelskiej, co przyczyni się do osiągnięcia krajowego celu udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Moim zdaniem 
osiągnięcie tego celu jest mrzonką.

Ważną sprawą, co należy odnotować, jest jednak to, że dotychczasowi prosu-
menci, jak również podmioty, którzy wejdą do systemu do dnia 31 marca 2022 r., 
mają zagwarantowane prawa nabyte, będą mogli korzystać z systemu opustów 
przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji fotowoltaicznej i wprowadzenia 
do sieci elektroenergetycznej pierwszej kilowatogodziny energii, a ci prosumen-
ci, którzy złożą zgłoszenie o przyłączenie do dnia 31 marca 2022 r., a nie zostaną 
przyłączeni w terminie z winy operatora systemu dystrybucyjnego, również 
będą mogli korzystać z dotychczasowego systemu opustów.

W okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. funkcjonował 
będzie model net-billing oparty na cenach miesięcznych. W tym okresie ener-
gia będzie rozliczana zgodnie z rynkową miesięczną ceną energii elektrycz-
nej wyznaczoną dla danego miesiąca kalendarzowego. Wprowadzenie okresu 
dostosowawczego wynika z konieczności dostosowania narzędzi i systemów 
do rozliczenia wartościowego energii według ceny godzinowej oraz wymagań 
Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), który zacznie funk-
cjonować od 1 lipca 2024 r.

Największym zagrożeniem dla obecnych prosumentów w przypadku braku 
zmian ustawowych jest ryzyko wyłączania ich instalacji w szczytach, dlatego 
zmiany systemu rozliczeń wydają się konieczne. Jednak najgorsze jest to, że o ta-
kich zmianach nie były informowane zainteresowane podmioty. Ciągłe zmiany, 
przy jednoczesnym braku informacji, że będą one mieć miejsce, nie służą dobrze 
planowaniu jakichkolwiek inwestycji.

W celu zabezpieczenia prosumentów przed ryzykiem cen ujemnych wartość 
energii elektrycznej w systemie rozliczeń wartościowych w okresach, dla któ-
rych cena energii elektrycznej jest niższa niż zero, została określona na pozio-
mie 0 zł za MWh do dnia 30 czerwca 2024 r. Dnia 1 lipca 2024 r. ochrona w tym 
zakresie również zostanie zapewniona, pod warunkiem że: prosument zapew-
ni sobie techniczne rozwiązanie blokujące wpływ energii do sieci w godzinach 
z ujemnymi cenami energii; prosument umożliwi sprzedawcy zainstalowanie 
odpowiednich urządzeń, za pomocą których jego instalacja będzie wyłączona 
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podczas cen ujemnych, przy czym nie będzie on ponosił więcej niż 50% kosztu 
takiego urządzenia.

Rozwiązanie takie zdaniem przedstawiciela Stowarzyszenia Branży 
Fotowoltaicznej – Polska PV niewspółmiernie uprzywilejowuje spółki obrotu 
kosztem praw konsumentów, a nakładane na prosumentów tego typu obowiąz-
ki są nierealne do spełnienia, jeśli weźmie się pod uwagę koszty wymaganej 
infrastruktury technicznej. Mówił o nich na posiedzeniu Komisji Środowiska 
senator Jerzy Chróścikowski, twierdząc, że w przypadku instalacji PV kosz-
tującej ok. 50 tysięcy zł instalacja magazynowania energii elektrycznej może 
kosztować drugie tyle.

Wiceminister Ireneusz Zyska podczas prac komisji z naciskiem i satysfakcją 
podkreślał, że w roku 2015 były w Polsce 4 tysiące prosumentów, a na koniec 
września 2021 r., dzięki rządowi PiS, było ich już ponad 700 tysięcy, zaś w branży 
fotowoltaicznej zatrudnionych było ponad 100 tysięcy pracowników. To bardzo 
dobrze, że tak się dzieje, ale minister nie powiedział, że rozwiązanie prowa-
dzące do takiego wyniku jest w dużej części efektem realizacji dyrektywy UE 
nakładającej na Polskę uzyskanie odpowiedniego poziomu energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych. Rząd przyjął zapewne, że najpewniejszym sposobem 
na osiągnięcie szybkiego zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych 
jest postawienie na przedsiębiorczość naszych obywateli i tu się nie pomylił. 
Polacy szybko zorientowali się, że inwestycja w produkcję własnego prądu z wy-
korzystaniem paneli fotowoltaicznych i z dofinansowaniem rządowym może być 
opłacalna, i w krótkim czasie, zamiast 250 tysięcy instalacji prognozowanych 
przez rząd, powstało ich do końca września 2021 r. 713 tysięcy. Tego nikt nie 
przewidział, ani rząd, ani krajowe sieci dystrybucyjne i przesyłowe, ani firmy 
z branży fotowoltaicznej.

Byłoby cudownie, gdyby ta branża dalej się rozwijała i gdyby po wprowa-
dzeniu tej ustawy liczba prosumentów przyrastała w takim samym tempie. Ale 
czy to będzie możliwe, gdy ponad 50 organizacji branżowych i społecznych we 
wspólnym apelu wyraziło już protest przeciwko zmianom sposobu rozliczania 
prosumentów indywidualnych? Tu znów się kłania brak jakichkolwiek konsul-
tacji publicznych w sprawie ostatecznego projektu, który trafił pod obrady Sejmu 
jako inicjatywa grupy posłów, a przecież nikt nie wątpi, że jest to faktycznie 
projekt rządowy. Najlepiej jest to widoczne na przykładzie poprawki zgłoszonej 
przez senatora Wojciecha Piechę – oczywiste jest, że poprawka „wychodzi” ze 
strony rządowej – po protestach samorządów, które są zagrożone utratą pie-
niędzy UE na realizację projektów parasolowych, jeśli terminy wejścia w życie 
ustawy nie będą wydłużone.

Wiceminister Zyska oburzony jest tymi wypowiedziami senatorów, którzy 
podnoszą kwestię niewystarczających inwestycji w sieci przesyłowe i dystry-
bucyjne, twierdząc, że zainwestowano w nie już 37 miliardów zł, a za 4 lata bę-
dzie to już 50 miliardów zł. A ja się pytam, Panie Ministrze, co z tego wynika, 
jeżeli jednocześnie te sieci – nie wiem, czy te zmodernizowane – nie są w stanie 
przyjąć energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii przez 
prosumentów i musimy wprowadzić regulacje hamujące rozwój fotowoltaiki 
indywidualnej, bo przecież proponowane rozwiązania ograniczą korzyści finan-
sowe przyszłych prosumentów? Rozwój energetyki prosumenckiej uwidocznił 
w całej rozciągłości dziesięciolecia zaniedbań po stronie operatorów sieci, a za-
niedbania te, także w zakresie cyfryzacji i możliwości przesyłowych, nie tylko 
będą wpływać na rozwój fotowoltaiki, ale w równym stopniu staną na przeszko-
dzie rozwojowi pomp ciepła czy elektryfikacji transportu.
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Wsłuchując się w argumenty podniesione przez posłów w czasie debaty sej-
mowej, analizując uwagi zgłoszone przez Instytut Energii Odnawialnej – EC 
BREC czy Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV i mając na uwa-
dze dyskusję na posiedzeniu połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, a przede wszystkim na posiedzeniu 
Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, które tak naprawdę, co podkreślano 
wielokrotnie, było wysłuchaniem publicznym, należy stwierdzić, że kluczowe są 
jednak systemowe sposoby rozwiązania problemu pełnego i efektywnego wyko-
rzystania potencjału energetyki prosumenckiej. Blokady są nie tylko w postaci 
prób zachowania status quo bez wysiłku na rzecz rozwoju innowacji – ale trud-
no się temu dziwić, skoro działalność prosumencka stała się w końcu opłacalna 
i przynosi 8 miliardów zł rocznych obrotów na rynku inwestycji, najwięcej w ca-
łej energetyce – czy niedostosowania krajowych sieci, aby przyjmować więcej 
energii z mikroinstalacji PV, czy też potrzeby wysokich dotacji na mało wydaj-
ne, nietrwałe i ciągle drogie magazyny prądu instalowane bezpośrednio u pro-
sumentów, ale blokadą jest przede wszystkim brak strategicznej wizji rozwoju 
OZE w naszym kraju. Plany rozwoju OZE kończą się chyba najdalej na 2022 r.

Tymczasem należałoby rozważyć poważnie:
— zmianę w ustawie – Prawo energetyczne polegającą na nałożeniu na spół-

ki operatorskie (OSD) nowego obowiązku prawnego wykonania oceny zdolności 
przesyłowych określających możliwości przyłączania nowych odbiorców i źródeł 
rozproszonych na poziomie wszystkich węzłów i stacji średniego napięcia (SN) 
z uwzględnieniem okresów maksymalnego obciążenia w szczytach letnich i zi-
mowych oraz jakości energii w miejscach dostarczania oraz obowiązku praw-
nego dostosowania planów rozwoju do potrzeb w tym zakresie;

— promocję wśród prosumentów – programy „Mój prąd”, „Czyste powie-
trze”, fundusze UE – instalowania w domach prosumentów zasobników ciepła 
jako bojlerów elektrycznych z magazynami ciepłej wody pozwalających na bar-
dzo tanie magazynowanie nadwyżek energii w okresie doby i więcej;

— zmianę definicji magazynów energii i promocję sezonowych magazynów 
ciepła w ciepłowniach – przenoszenie „pików” generacji solarnej w ciągu lata 
na zimę, kiedy może być użyta do ogrzewania także wtedy, gdy promieniowanie 
słoneczne jest niewielkie lub go nie ma;

— jak najszybsze wprowadzenie taryf wielostrefowych i dynamicznych –
wymóg dyrektywy rynkowej – które dodatkowo uzasadnia i czyni mniej kosz-
towymi wszystkie 3 wspomniane rozwiązania.

Głosowanie za przyjęciem tej ustawy w kształcie, w którym trafiła do Senatu, 
nawet po wprowadzeniu poprawek, nie daje żadnej gwarancji osiągnięcia ce-
lów i rozwoju energetyki fotowoltaicznej, obywatelskiej w najbliższych latach. 

Jestem za podjęciem inicjatywy senackiej, za tym, aby jeszcze na tym posie-
dzeniu Senatu był procedowany nowy projekt ustawy, w którym zawarte będą 
prawie wszystkie uwagi zgłoszone podczas prac wymienionych wcześniej ko-
misji. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senator Joanny sekuły  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Procedowana ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii ma 

oczywiście niezwykle istotny wymiar, bo energetyka odnawialna jest decydu-
jącym kierunkiem transformacji energetycznej. To, w jaki sposób wdrażane są 
w naszym kraju te działania, musi jednak budzić społeczny niepokój. Co bowiem 
ma myśleć obywatel, który decyduje się na zainstalowanie pompy ciepła i foto-
woltaiki, podpisuje umowę z WFOŚ, a potem musi czekać? Dlaczego? Inwestuje 
swoje pieniądze, a państwo go oszukuje. Niestety.

Usłyszeliśmy dziś, że powinniśmy dbać o spółki Skarbu Państwa. Pan mi-
nister zapytuje, dlaczego prosumenci mają być uprzywilejowani. Mają dopłaty, 
ulgi termomodernizacyjne, rząd pozwala im się rozwijać. Czy to są jakieś pry-
watne fundusze państwa, czy pieniądze wszystkich Polaków? Skąd pieniądze 
na programy „Mój prąd”, „Czyste powietrze”? Z budżetu państwa, czyli są to 
nasze pieniądze, nas wszystkich. Gospodarowanie funduszami jest nieprzejrzy-
ste i wszyscy tego doświadczamy. To gminy jako pierwsze podjęły decyzje o do-
finansowaniu wymiany pieców. Realizują to racjonalnie i w terminie. Trzeba 
uwierzyć, że działać lokalnie jest łatwiej i szybciej. Budowanie zaufania wymaga 
stabilności decyzyjnej, prawa na dłużej niż na rok albo pół kadencji.

Polityka energetyki obywatelskiej – na to czekamy. Projekt naszej ustawy cze-
ka na procedowanie w Sejmie. Wiemy już teraz, dlaczego rozwój prosumentów, 
spółdzielni energetycznych musi zostać wstrzymany. Obywatele robią swoje, 
a decydenci niestety nie nadążają. Obywatele działają, rząd ciągle manipuluje 
przepisami. Od tego jednak nie przybędzie sieci, a projekt Fit for 55 czeka na 
wdrożenie.
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Przemówienie senatora adama szejnfelda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw, jest to projekt poselski, ma na celu dostosowanie przepisów do 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Wprowadza 
m.in. zmiany dotyczące prosumentów i sposobów rozliczania energii wytwarza-
nej w ich instalacjach i przekazywanej do systemu energetycznego. Przewiduje, 
że dotychczas funkcjonujący system opustów dla nowych prosumentów, wcho-
dzących na rynek po 1 kwietnia 2022 r., zostanie zastąpiony modelem rozliczeń 
wartościowych energii, tzw. net-billingiem. Zakłada on odrębne rozliczenie 
wartości energii, zamiast jej ilości, wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elek-
troenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci, zgodnie z wartością ener-
gii ustaloną według ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN). 
Prosumenci, którzy wejdą do systemu do 31 marca 2022 r., będą mogli korzy-
stać z opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji fotowoltaicz-
nej i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kilowatogodziny. 
Nowelizacja dopuszcza też możliwość eksploatacji przez prosumentów OZE in-
stalacji niebędącej ich własnością i zarządzanej przez osobę trzecią, która pod-
lega ich instrukcjom.

Będę głosował przeciwko ustawie o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 
energii, uważam bowiem, że ustawa w takiej treści, po pierwsze, nie jest zgodna 
z konstytucją, po drugie, wprowadza zmiany reguł gry w jej trakcie, a po trze-
cie, i co najgorsze, przyczyni się do wyhamowania dynamiki pozytywnego do 
tej pory procesu inwestycji w fotowoltaikę w Polsce.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt nowelizacji ustawy o  odnawialnych źródłach energii 

oraz niektórych innych ustaw dotyczy implementacji dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie pro-
mowania energii ze źródeł odnawialnych. Przepisy ustawy dopuszczają możli-
wość eksploatacji przez prosumentów energii odnawialnej instalacji, która nie 
jest ich własnością i która może być zarządzana przez osobę trzecią podlegającą 
ich instrukcjom.

Jak podkreślono w uzasadnieniu nowelizacji: „Projekt ustawy o zmianie usta-
wy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw ma na celu 
modyfikację funkcjonującego systemu wsparcia prosumpcji przez stworzenie 
warunków do szerszej partycypacji społeczeństwa. Głównym celem niniejszego 
projektu jest promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w formu-
le rozproszonej i obywatelskiej, co przyczyni się do osiągnięcia krajowego celu 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. 
Przedstawiane rozwiązania adresują zidentyfikowane problemy w funkcjono-
waniu modelu prosumpcji oraz umożliwiają korzystanie ze wsparcia energetyki 
prosumenckiej przez grupy odbiorców energii, które dotychczas nie miały ta-
kiej możliwości, wprowadzając wariant «prosumenta zbiorowego energii odna-
wialnej» (służący budowie i eksploatacji instalacji odnawialnego źródła energii 
– OZE – w ramach budynków wielolokalowych) oraz «prosumenta wirtualne-
go energii odnawialnej» (opierającego się na koncepcji przypisania określonej 
części produkcji z oddalonej instalacji OZE do danego punktu poboru energii). 
Dodatkowo projekt ustawy doprecyzowuje regulacje, wobec których zidentyfiko-
wane zostały wątpliwości interpretacyjne lub które są wdrażane w różny sposób 
przez uczestników rynku, a także wprowadza zmiany niezbędne do komplekso-
wego usprawnienia działania i promocji systemu prosumpcji w Polsce. Projekt 
jest implementacją art. 2 pkt 15 i art. 21 ust. 1 i 4–6 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promo-
wania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE L 328 21.12.2018, 
str. 82, z późn. zm) (dalej jako «dyrektywa RED II»). Proponowane przepisy do-
puszczają możliwość eksploatacji przez prosumentów energii odnawialnej in-
stalacji, która nie jest ich własnością i która może być zarządzana przez osobę 
trzecią, która jednak podlega ich instrukcjom, co jest w pełni zgodne z regula-
cjami dyrektywy RED II”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa dotyczy implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz 

Rady UE 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowa-
nia energii źródeł odnawialnych. Ustawa przewiduje również zmiany w funk-
cjonującym systemie wsparcia prosumpcji poprzez rozpowszechnienie jej 
wśród większej grupy społeczeństwa. Celem projektu jest przyczynienie się 
do osiągnięcia krajowego celu udziału energii ze źródeł odnawialnych w koń-
cowym zużyciu energii brutto.

Zmiany w ustawie dotyczą osób, które za własne pieniądze chcą wybudo-
wać mikroinstalacje na dachach lub swoich działkach. Nowelizacja zakłada, 
że jeżeli prosument wyprodukuje energię na własną rękę, to będzie zobowią-
zany przekazać nadwyżkę w depozyt. Zostanie to naliczone w cenach hur-
towych netto za daną godzinę w zależności od okresu, w którym zostanie to 
wprowadzone. Jeżeli użytkownik będzie chciał odebrać swoją nadwyżkę, od-
bierze ją wraz z VAT-em. W tym momencie traci to na opłacalności od 50% 
do 80%. Zmiany w rozliczeniach wpłyną na spadek zainteresowania tymi 
rozwiązaniami.

Nie rozumiem, dlaczego rząd zniechęca obywateli do fotowoltaiki. Przecież 
to jest przyszłościowe rozwiązanie, które wyjdzie nam na dobre. Jak wynika 
z porozumienia z Unią Europejską, premier Mateusz Morawiecki w grudniu 
2020 r. założył, że do 2030 r. będziemy mieć 40% energii ze źródeł odnawial-
nych. Porozumienie zostało podpisane, ale działań w tym kierunku nie widać 
i na ten moment nie zapowiada się, aby coś się zmieniło. Rząd naraża prosu-
mentów na stratę oraz blokuje tą ustawą dynamiczny rozwój kolejnych insta-
lacji do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii. Gdy 
PiS doszedł do władzy w 2015 r., rozpoczęło się blokowanie rozwoju inwestycji 
w zieloną energię. To już nie pierwszy raz, gdy obywatelom zostanie to utrud-
nione. W 2015 r. obywatel, wyprodukowawszy prąd, za określoną cenę odpro-
wadzał go do sieci, a w późniejszym czasie kupował go po cenie detalicznej. 
Było to jak najbardziej opłacalne.

Ta ustawa zamiast ułatwić obywatelom korzystanie z rozwiązań chronią-
cych ekologię i dbających o środowisko oraz zachęcić do nich, działa w odwrot-
nym kierunku. Polacy zaczną rezygnować z tego typu rozwiązań, ponieważ 
inwestycja w instalacje przestanie być opłacalna. Nowe przepisy zniechęcą 
obywateli do czystej energii, co odbije się na jakości powietrza w naszym kra-
ju. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne proponuje 

się zmiany odnoszące się do minimalizowania podwyżek cen za gaz w przy-
szłym roku, tj. 2022 r. Ustawa zakłada dostosowanie przepisów do dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Zmiany mają na celu m.in. wprowadzenie definicji wyrażenia, jakim jest 
ubóstwo energetyczne oraz zwiększenie ochrony gospodarstw domowych, któ-
re przeżywają trudną sytuację finansową związaną z kryzysem energetycz-
nym. Ustawa zakłada rozszerzenie grupy uprawnionych do pobierania dodatku 
energetycznego. Będzie on dostępny dla gospodarstw jednoosobowych, których 
miesięczny dochód wynosi nie więcej niż 1 tysiąc 563 zł, i dla gospodarstw wie-
loosobowych, których miesięczny dochód wynosi maksymalnie 1 tysiąc 115 zł 
na osobę. Zaproponowane dodatki będą przyznawane na okres 6 miesięcy.

Wobec tego jestem za przyjęciem przedłożonej ustawy. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Jolanty hibner  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu 29 października 2021 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił pro-

jekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, druk sejmowy nr 1647. 
Marszałek Senatu skierował ustawę pod obrady Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, druk senacki 
nr 552.

Celem ustawy jest zminimalizowanie podwyżek cen paliw gazowych dla 
gospodarstw domowych i jednoczesne zapewnienie przedsiębiorstwom ener-
getycznym możliwości odzyskania kosztów poniesionych w związku z dosta-
wami paliw gazowych. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem 
paliwami gazowymi mogą do 30 czerwca 2022 r. przedstawić prezesowi Urzędu 
Regulacji Energetycznej do zatwierdzenia taryfę skalkulowaną na podstawie 
części kosztów uzasadnionych zakupu paliwa gazowego planowanych do po-
niesienia w związku z kosztami obowiązującej taryfy. W ustawie przedstawio-
ny jest sposób obliczania kosztów uzasadnionych zakupu paliw gazowych jako 
ilość paliw gazowych planowanych do dostarczenia w okresie obowiązywania 
tej taryfy oraz średni jednostkowy koszt ich zakupu ustalony na poziomie od-
powiadającym średniej cenie rozliczeniowej ważonej wolumenem ze wszystkich 
notowań produktów terminowych z dostaw w 2022 r. Ponadto w ustawie dopusz-
cza się korektę zakupu paliw gazowych jako iloczyn ilości dostarczonych paliw 
gazowych w MWh i różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi jednostkowymi 
kosztami ich zakupu wyrażonymi w złotych na MWh a jednostkowym kosztem 
zakupu paliw gazowych przyjętym przy zatwierdzeniu taryfy.

W celu doprecyzowania i ujednolicenia omawianej ustawy proponuje się zapis 
„średni jednostkowy koszt”, podobnie jak w innych ustępach, oraz pełną nazwę 
„megawatogodzina” zamiast skrótu MWh.

Zapisy ustawy przewidują, że koszty zakupu paliw gazowych mają być do-
kumentowane zgodnie z prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne 
ewidencją, przy czym nie jest jasne, jaką ewidencję ma na myśli ustawodawca. 
W ustawie – Prawo energetyczne w art. 44 jest wskazanie na ewidencję księgo-
wą. Dlatego uzasadnione jest uszczegółowienie zapisu „ewidencja” i jego zmiana 
na precyzyjne określenie używane w dokumentacji prowadzonej przez przed-
siębiorstwa energetyczne „ewidencje księgowe”.
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Przemówienie senator danuty Jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Obywatelom Polski coraz bardziej zaczyna zaglądać w  oczy strach. 

Postępująca inflacja, wyjątkowy wzrost cen paliw oraz spowodowana pande-
mią koronawirusa COVID-19 niepewność zatrudnienia sprawiają, że te obawy 
nie są bynajmniej bezpodstawne. Pandemia, zwyżki cen paliw to kwestie global-
nego trendu, tym bardziej wymagają ogromnej odpowiedzialności, rzetelności 
w podejmowaniu decyzji i działaniach rządu służącego prawie 38-milionowe-
mu społeczeństwu, któremu rząd zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo 
ekonomiczne i społeczne. 

Zmiany legislacyjne koncentrujące się na ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne, DzU z 2021 poz. 716 z późniejszymi poprawkami, dotyczą 
niezwykle istotnego elementu trosk Polaków, tj. cen gazu. Celem ustawy jest mi-
nimalizacja podwyżek przy jednoczesnym zapewnieniu przedsiębiorstwom od-
zyskania kosztów łączących się z dostawami paliwa gazowego. Przedsiębiorstwa 
energetyczne będą mogły doliczać takie koszty do cen dla odbiorców gospodarstw 
domowych w okresie 36 miesięcy od dnia 1 stycznia 2023 r., co powinno po-
wstrzymać skumulowane i jednorazowe podniesienie cen gazu w roku 2022.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mechanizm pozwalający przedsię-
biorstwom energetycznym na odzyskanie rzeczywistych kosztów w zaistniałych 
okolicznościach prawdopodobnie jest dobrym rozwiązaniem, ale na krótką metę. 
Należy to jednak traktować jako odroczenie wybuchu bomby. Biorąc pod uwa-
gę wiele czynników przekładających się na niski poziom bezpieczeństwa co do 
przyszłości, nie możemy być pewni, że np. od 2023 r. obywatelom będzie łatwiej 
żyć. Może się wówczas okazać, że nawet niewielka podwyżka będzie zabójcza 
dla polskich gospodarstw. Niestety nie możemy mieć pewności co do możliwości 
finansowych przedsiębiorstw energetycznych, zwłaszcza tych najmniejszych. 
Opóźnienie zysków, konieczność ubiegania się o zewnętrzne finansowanie, 
wciąż rosnące ceny paliwa – wszystko to doprowadzić może przedsiębiorstwo 
do spirali zadłużenia. Jeżeli nawet do załamania finansowego nie dojdzie przed 
rokiem 2023, to okres obecnego zawieszenia i niepewności co do dalszych lo-
sów może obniżyć kondycję firmy energetycznej na całe lata. Dlatego też Urząd 
Regulacji Energetyki musi dokładnie nadzorować sytuację przedsiębiorstw 
branży energetycznej, żeby jednostronna dbałość o interesy konsumentów nie 
przyczyniła się z kolei do zapaści polskiego sektora energetycznego.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pomimo wielu przedsięwzięć ma-
jących na celu wzrost dywersyfikacji źródeł energii nadal jesteśmy w ogromnym 
stopniu narażeni na destabilizację w kraju wskutek ograniczeń dostaw. Mimo iż 
Polska w mniejszym lub większym stopniu przygotowała się na nadejście zimy, 
przezornie uzupełniając rezerwy, to kwestia bezpieczeństwa energetycznego 
wciąż stanowi jeden ze słabszych aspektów ogólnego bezpieczeństwa naszego 
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kraju. Nie ma co się oszukiwać, mimo że do obecnej kryzysowej sytuacji przy-
czyniły się takie czynniki, jak wyczerpanie niektórych źródeł wydobycia czy 
remonty infrastruktury przesyłowej, to jednak o olbrzymim wzroście cen pa-
liw zadecydowały głównie interesy polityczne i gospodarcze niektórych państw. 
Niestety, w przypadku zbieżności interesów producentów paliw możliwa jest 
destabilizacja całych krajowych rynków, a jak widzimy obecnie – nawet całego 
kontynentu. Musimy mieć tego świadomość i po przyjęciu ustawy, która, można 
by rzec, gasi bieżący pożar, ponownie pochylić się nad kolejnymi przepisami, aby 
zminimalizować ryzyko wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości. W naj-
lepszym przypadku pod wpływem unijnego nacisku dyplomatycznego sytuacja 
paliwowa wróci do normy. W najgorszym – faktycznie stanie się instrumentem 
towarzyszącym dalszej agresji na ziemie sąsiadującej z nami Ukrainy.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, z pewnością postulowane zmiany 
legislacyjne w ustawie – Prawo energetyczne stanowią próbę ratunku polskich 
gospodarstw domowych. Są one potrzebne i słuszne. Jednak niosą ze sobą rów-
nież ryzyko. W tym konkretnym przypadku nasza praca nie może zakończyć się 
na uchwaleniu procedowanej ustawy. Musimy nieustannie nadzorować zmiany 
na rynku energetycznym. Zwracajmy też uwagę na rozwiązania, jakie stosują 
inne kraje – w tym kryzysie nie jesteśmy sami.

Kiedy analizuje się sytuację graniczną w szerszym, geopolitycznym ujęciu, 
okazuje się, że być może dobrze, że to dzisiaj mamy z nią do czynienia. Do kry-
zysu dochodzi bowiem przed uruchomieniem gazociągu Nord Stream 2, do któ-
rego Polska od początku zgłaszała zastrzeżenia, wskazując, że jest on elementem 
gry politycznej. Dziś państwa Europy mogą same się przekonać, że mieliśmy 
rację. Miejmy nadzieję, że wyciągnięte zostaną właściwe wnioski i rurami Nord 
Stream 2 nie popłynie gaz. Możemy się cieszyć również, że możliwe są jesz-
cze pewne korekty w Europejskim Zielonym Ładzie. Zielone projekty świetnie 
sprawdzają się w czasie pokoju, niestety w trakcie zagrożenia mogą okazać się 
zbyt słabe albo zbyt łatwe do uszkodzenia lub zajęcia przez przeciwnika. 

Trzeba więc zadać sobie następujące pytania: czy obecnie forsowane roz-
wiązania zagwarantują nam pełne bezpieczeństwo energetyczne, czy źródła 
energii są dostatecznie zdywersyfikowane? Szczególnie Polska znajdująca się 
na obrzeżu Unii Europejskiej powinna o tym pamiętać, planując swoje inwe-
stycje energetyczne.
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Przemówienie senatora władysława komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Od kilku miesięcy obserwujemy w Polsce wzrost cen surowców energetycz-

nych. Cena benzyny na stacjach benzynowych przekracza 6 zł, w Polsce jest już 
drożej niż w Niemczech. Cena prądu na Towarowej Giełdzie Energii dobiła do 
setki. To już prawie 500 zł za 1 MWh. Spółki energetyczne zapowiadają, że cena 
ta w nowym roku wzrośnie powyżej 40%. W przypadku gospodarstw domowych 
mówi się o 20%. Z kolei ceny gazu dla gospodarstw domowych w ostatnim okre-
sie, w ostatnim roku, podskoczyły o ponad 25%. Wnioskodawcy podkreślają, mó-
wią o tym, że dotychczas zatwierdzone taryfy na 2022 r. przewidują podwyżki 
cen gazu o ok. 100%. A mówi się, że ta cena może podskoczyć o ponad 100%. Ceny 
nośników energii rosną, inflacja sięga prawie 6%. Wszędzie w Polsce panuje 
drożyzna, podskakują ceny materiałów, podskakują ceny usług.

A co robi rząd? Odpowiedzialny rząd szybko podjąłby decyzje, przygotowałby 
ustawy i rozporządzenia, aby chronić swoich obywateli. A co robi rząd Prawa 
i Sprawiedliwości? Daje swoim posłom projekt ustawy i mówi: proszę to wpro-
wadzić, to jest świetne, bo ma chronić odbiorców energii, tych najsłabszych. 
A co w tym projekcie jest? Państwo słyszeliście, że rozkłada się tu podwyż-
kę cen energii na 3 lata, chroni się spółki dystrybucyjne. No, tak to wygląda. 
Przedsiębiorstwa sprzedające gaz mają rozkładać wzrost kosztów na kolejne 
3 lata, przesuwać to na odbiorców końcowych. A co będzie, jeśli za rok, w 2023 r., 
znowu wzrośnie cena gazu? No, to dołoży się im jeszcze to, co zostało rozłożone 
w roku 2022. I tak będzie przez 3 kolejne lata. Tak wygląda ta ustawa. 

Wszyscy przez ostatnie dni dyskutowaliśmy na temat tego, że potrzebne są 
natychmiastowe działania rządu, kompleksowe działania rządu – nie wyryw-
kowe, polegające na przesunięciu płatności Polaków, odbiorców końcowych. I tak 
zapłacą za to Polacy. Należy się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście warto iść 
w tym kierunku. Te ceny i tak wzrosną. Nie mówię już o cenach energii, z nimi 
będzie dokładnie tak samo. Można się zżymać na CO2, na różne inne sprawy, 
ale wszyscy wiedzieli, że tak będzie. W związku z tym uważam, że kompletnie 
nie przygotowaliście się do tego. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem zmian legislacyjnych zawartych w omawianej dziś ustawie o zmianie 

ustawy – Prawo energetyczne jest zmniejszenie skutków wzrostu cen paliw gazo-
wych, z jakim mamy do czynienia na rynku europejskim i w Polsce, a zwłaszcza 
zminimalizowanie tych skutków dla polskich gospodarstw domowych.

W ostatnich tygodniach na giełdach towarowych ceny gazu rosną w sposób 
dotychczas nienotowany. Na te gwałtowne podwyżki wpływa wiele czynników 
niezależnych od rządzących, ale nie wszystko da się wytłumaczyć uwarunko-
waniami zewnętrznymi. Gdyby nawet tak było, również nie byłoby to w pełni 
akceptowalne, gdyż oznaczałoby to, że rząd nie ma żadnego wpływu na tak stra-
tegiczny obszar funkcjonowania państwa.

Zgodnie z zapisami ustawy wzrost cen zakupu gazu w trakcie obowiązywa-
nia taryfy będzie można przenieść na kolejne okresy taryfowe. Taki mechanizm 
mógłby być stosowany przez 3 lata, tak aby nie doszło do skokowych podwyżek. 
Przepisy umożliwiają zminimalizowanie podwyżek cen gazu dla najbardziej 
wrażliwych grup odbiorców, czyli gospodarstw domowych, przy jednoczesnym 
zapewnieniu jego sprzedawcom możliwości odzyskania poniesionych kosztów 
w późniejszym terminie.

Wprowadzenie tej regulacji ma zapobiec ryzyku jednej dużej, skumulowa-
nej podwyżki taryf gazu na rok 2022. Wnioskodawcy wskazują, że dotychczas 
zatwierdzone na 2022 r. taryfy przewidują ok. 100% podwyżki, a w niektórych 
przypadkach nawet ponad 100%. Ustawa dopuszcza możliwość korygowania 
taryf i wniosków taryfowych złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy. 
W tym celu zainteresowani sprzedawcy mają w ciągu 14 dni od dnia wejścia 
w życie przepisów złożyć stosowne wnioski o korekty.

Należy podkreślić, że procedowana nowela nie będzie obligatoryjna. Będzie 
fakultatywna dla przedsiębiorców zajmujących się dostarczaniem gazu do go-
spodarstw domowych. Rozwiązanie to nie powoduje kosztów dla budżetu pań-
stwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Na pozór przepisy te mogą wydawać się interesujące, jednak ich bardziej 
dogłębna analiza musi pobudzać do dyskusji. Otóż zamiast realnie zahamować 
podwyżkę cen gazu, rząd przyjmuje rozwiązania, które mają na chwilę uspokoić 
Polaków. Zamiast jednej olbrzymiej podwyżki cen gazu w tej ustawie proponuje 
się Polakom rozłożenie jej na raty.

W ustawie proponuje się tak naprawdę rolowanie zobowiązania na okres 3 lat. 
A więc zarządzamy centralnie i mówimy tak: cena paliw gazowych nie może 
wzrosnąć o więcej niż 50% tego, o ile powinna wzrosnąć. W efekcie takiej polityki 
koncerny gazowe czy firmy obrotu będą kupowały gaz za wyższą cenę i kredy-
towały ten stan rzeczy. Zadłużenie będzie rolowane przez najbliższe 3 lata, więc 
Urząd Regulacji Energetyki będzie uwzględniał niepodwyższoną cenę gazu przez 
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okres 3 lat, powiększoną oczywiście o odsetki, kredyty, koszt pieniądza. Kto za 
to zapłaci? Oczywiście Polacy, tylko trochę później. Może wtedy, gdy obecnie 
rządzący już nie będą za to odpowiadać.

Ale to nie wszystko. Skupiamy się tylko na gospodarstwach indywidualnych, 
pomijając zupełnie – nie wiem, czy świadomie, czy nie – firmy, które korzystają 
z gazu jako nośnika, które wykorzystują gaz jako surowiec do produkcji, cho-
ciażby nawozów i wielu innych produktów. To spowoduje wzrost cen i będzie 
mocno napędzać inflację.

To wszystko musi skłaniać do szukania nowych rozwiązań. W tym momen-
cie musimy przyjąć zaproponowane rozwiązanie i głosować za przyjęciem tej 
ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne jest 

zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw domowych 
przy jednoczesnym zapewnieniu przedsiębiorstwom energetycznym, zaopa-
trującym gospodarstwa domowe w to paliwo, możliwości odzyskania kosztów 
związanych z tymi dostawami w dłuższym horyzoncie czasowym. Przepisy 
ustawy umożliwiają przedsiębiorstwom energetycznym zaliczenie do kosztów 
uzasadnionych ewentualnych kosztów zewnętrznego finansowania przeniesie-
nia niepokrytego przychodu na lata następne.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do niniejszej nowelizacji, „celem opisanych 
postulowanych zmian legislacyjnych ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.; „Prawo energetyczne”) jest zara-
dzenie wyzwaniom związanym z dynamicznym wzrostem cen paliw gazowych 
na rynku europejskim. Wzrost ten, osiągający rekordowe poziomy w historii 
rynków europejskich, spowodowany jest kumulacją rozmaitych czynników. 
Z jednej strony są to kwestie immanentnie związane z funkcjonowaniem wolne-
go rynku, takie jak zwiększające się zapotrzebowanie na surowce energetyczne 
związane z odbudową gospodarki światowej po falach pandemii, w szczególno-
ści na rynku azjatyckim, generującym istotne zapotrzebowanie na gaz ziemny 
w postaci skroplonej (LNG). Koncentracja dostawców LNG na rynku azjatyckim, 
ograniczenie dostaw gazu ze strony Rosji, a także czynniki naturalne (wyczer-
pywanie się złóż w Europie) i sezonowe (remonty infrastruktury przesyłowej) 
powodują ograniczenia ilości gazu ziemnego dostarczanego na rynki europejskie.

W tych nadzwyczajnych warunkach rynkowych niezbędne jest szybkie 
wprowadzenie zmian legislacyjnych, które zabezpieczą funkcjonowanie ryn-
ku sprzedaży gazu w Polsce, w szczególności po stronie najbardziej wrażliwych 
odbiorców – gospodarstw domowych. Bowiem nadrzędnym celem przedsta-
wionych przepisów jest zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla 
gospodarstw domowych przy jednoczesnym zapewnieniu przedsiębiorstwom 
energetycznym, zaopatrującym gospodarstwa domowe w to paliwo, możliwo-
ści odzyskania kosztów związanych z tymi dostawami w dłuższym horyzoncie 
czasowym.

Proponowany mechanizm gwarantuje przedsiębiorstwu energetycznemu 
możliwość następczego odzyskania faktycznie poniesionych kosztów, których 
prognozowanie w sytuacji dynamicznego wzrostu cen jest obarczone nadzwy-
czajnym ryzykiem. Możliwość doliczania tych kosztów do cen dla odbiorców 
w gospodarstwach domowych w długim okresie (36 miesięcy, począwszy od 
dnia 1 stycznia 2023 roku) zapobiegnie ryzyku dużej, skumulowanej i jednora-
zowej podwyżki na rok 2022. Przedsiębiorstwo energetyczne, mając perspek-
tywę odzyskania faktycznie poniesionych kosztów zakupu paliwa gazowego, 
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może natomiast w sposób zorganizowany i planowany zabezpieczyć niezbęd-
ne finansowanie długiem w okresie przejściowego nieodzyskiwania kosztów. 
W tym celu projektowane przepisy umożliwiają przedsiębiorstwom energetycz-
nym zaliczenie do kosztów uzasadnionych ewentualnych kosztów zewnętrznego 
finansowania przeniesienia niepokrytego przychodu na lata następne. Pomóc 
ma to w szczególności tym przedsiębiorstwom energetycznym, które nie mają 
wystarczających własnych środków finansowych, umożliwiających rozłożenie 
podwyżki w dłuższym horyzoncie czasowym.

Obecna sytuacja, w tym możliwe drastyczne podwyżki cen dla społeczeństwa 
(dotychczas zatwierdzone na rok 2022 taryfy sięgały około 100%, a w niektórych 
przypadkach nawet ponad 100%), będzie miała nieodwracalne, negatywne skutki 
dla gospodarki Państwa, bowiem podwyżki te spowodują obniżenie wydatków 
społeczeństwa na towary i usługi konsumpcyjne. Jednocześnie podwyżka taka 
mogłaby prowadzić do zubożenia dużej części społeczeństwa. Proponowane 
zmiany mają na celu zapobieżenie temu ryzyku. Temu służyć ma korekta, która 
może zostać rozłożona na okres trzyletni od dnia wprowadzenia taryfy zapo-
biegającej tak drastycznym podwyżkom.

Przewidywany termin wejścia w życie ustawy nie narusza zasad demokra-
tycznego państwa prawnego i jest uzasadniony ważnym interesem publicznym. 
Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Wprowadzone rozwiązanie ma 
charakter tymczasowy, fakultatywny oraz ma charakter przepisów szczegól-
nych w stosunku do obecnie obowiązujących norm prawa energetycznego i nie 
powoduje bezpośrednich kosztów dla budżetu państwa lub budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego. Ze względu na fakultatywny charakter rozwiązań 
proponowana nowelizacja nie pociąga jakichkolwiek konsekwencji dla przed-
siębiorców, o ile przedsiębiorcy ci nie zdecydują się skorzystać z mechanizmów 
przewidzianych w projekcie. Celem opisanych postulowanych zmian legislacyj-
nych jest bowiem zaradzenie wyzwaniom związanym z dynamicznym wzrostem 
cen paliw gazowych na rynku europejskim. Zgodnie natomiast z art. 47 ust. 4 
Prawa energetycznego przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do sto-
sowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45. dnia od dnia 
jej opublikowania. W konsekwencji, aby taryfa wprowadzana z uwzględnieniem 
projektowanych przepisów mogła znaleźć zastosowanie od 1 stycznia 2022 r., 
publikacja taryfy musi nastąpić najpóźniej 17 grudnia 2021 r., z uwzględnieniem 
uprzedniego złożenia wniosków przez zainteresowane przedsiębiorstwa ener-
getyczne oraz przeprowadzenia stosownego postępowania przez Prezesa URE”.

W Sejmie za uchwaleniem ustawy opowiedziało się 387 posłów, nikt nie był 
przeciw, 54 posłów wstrzymało się od głosowania.

Popieram niniejszą ustawę. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zmiany legislacyjne w ustawie – Prawo energetyczne, druki nr 1674 i 1683, 

mają na celu zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw 
domowych, zapewniając przy tym przedsiębiorstwom energetycznym możli-
wość odzyskania kosztów związanych z tymi dostawami w dłuższym przedziale 
czasowym. Oznacza to, że jeżeli w czasie obowiązywania zatwierdzonej taryfy 
gazu koszty jego zakupu przekroczą te prognozowane, sprzedawca będzie mógł 
przenieść to dodatkowe obciążenie do kolejnych taryf jako koszty uzasadnione. 
Odpowiedzialny rząd, podejmując decyzje oraz przygotowując ustawy, ma na 
celu ochronę obywateli. W tym przypadku rząd nowelizuje ustawy nic niewno-
szące do rozwiązania faktycznego problemu. Warto skupić się na tym, jak za-
pobiec wzrostowi cen gazu dla gospodarstw domowych, które w ostatnim roku 
podskoczyły o ponad 25% i stale będą rosnąć. Na samym początku zastanówmy 
się nad tym, w czym tak naprawdę tkwi problem. Problemem są rosnące ceny 
paliwa gazowego i prądu.

Ceny gazu błyskawicznie rosną. Dotyczy to również cen prądu. Budzi to fru-
strację wśród obywateli, którzy cały czas zużywają tyle samo prądu, a z mie-
siąca na miesiąc dostają coraz wyższe rachunki. Od dawna obserwuję sytuację 
ekonomiczną w Polsce. Inflacja jest najwyższa od ponad 20 lat. Cena benzyny 
przekroczyła 6 zł, a co za tym idzie, wzrosną również ceny biletów komunikacji 
miejskiej. Ta sytuacja uderzy w każdy aspekt życia milionów Polaków. Nośniki 
energetyczne są podstawą usług, wytwórczości, produkcji. Mają wpływ na każ-
dą dziedzinę naszego życia. Proponowane zmiany tylko w teorii zaradzą dyna-
micznemu wzrostowi cen paliw gazowych. Niestety wyraźnie wzrasta również 
cena energii elektrycznej, co odczuje każdy z nas.

Skutki podwyżek odczuwają również samorządy. Wydatki jednostek samo-
rządu terytorialnego w roku 2022 mogą wzrosnąć nawet o 45%. Rząd nawet nie 
pomyśli o tym, aby wesprzeć je finansowo. Dla przykładu podam, że stawka cen 
energii dla pomorskich samorządów wzrośnie nawet o 68%. Odczują to miesz-
kańcy, gdyż wzrosną koszty dla pacjentów szpitali, pasażerów kolei, odczują to 
również instytucje kultury.

Ażeby chronić spółki dystrybucyjne, rozkłada się podwyżkę cen energii na 3 
kolejne lata, co i tak wpłynie na odbiorców końcowych, czyli wszystkich obywa-
teli. Ceny nie staną w miejscu, tylko będą rosły przez dłuższy czas. Cena prądu 
na Towarowej Giełdzie Energii dobiła setki, a to nie koniec, ponieważ spółki 
energetyczne zapowiadają od nowego roku wzrost cen o 40%.

Potrzebne jest natychmiastowe działanie rządu, a nie – jak w proponowa-
nej ustawie – rozkładanie podwyżki w czasie. Trzeba wskazać konkretne pro-
pozycje zmian, aby nie dopuścić do kolejnych podwyżek i uchronić przed nimi 
wszystkich Polaków. Dziękuję.
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Przemówienie senator haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proponowane w procedowanej ustawie o zmianie ustawy o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw rozwiązania stano-
wią bardzo ważny element działalności proekologicznej i z pewnością skutko-
wać będą korzyściami o charakterze społecznym i środowiskowym. Ustawa 
zapewnia ponadto dostosowanie prawa polskiego do odpowiednich regulacji 
unijnych dyrektyw związanych z ekologicznie czystymi pojazdami oraz instala-
cją punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych. Wydaje się, że rozwiązania 
te wpłyną na tworzenie stref czystego transportu m.in. poprzez obniżenie emi-
syjności sektora transportu drogowego na obszarach miejskich, głównie wsku-
tek wymiany taboru pojazdów transportu publicznego i pojazdów używanych 
do realizacji innych usług publicznych.

Zmiany w polskiej elektromobilności idą w dobrym kierunku, lecz jest 
jeszcze wiele do zrobienia. Opublikowany przez Fundację Promocji Pojazdów 
Elektrycznych, we współpracy z Polityką Insight, raport „Ranking elektro-
mobilnych miast” wskazuje, że w kategorii „transport elektryczny”, wygrywa 
Warszawa, niemniej jednak na podium znalazło się także miejsce dla Katowic 
oraz Łodzi i Rzeszowa – ex aequo trzecie miejsce.

Chcę tu zaznaczyć, że we flocie Zarządu Transportu Metropolitalnego GZM, 
kursuje już ponad 200 pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi. W więk-
szości stanowią je autobusy na sprężony gaz ziemny – prawie 150. Tych z na-
pędem hybrydowym jest w tej chwili 41, a z elektrycznym – 37. Na dostawę 10 
zamówionych „elektryków” czeka jeszcze PKM Gliwice, a GZM jest przed podpi-
saniem umowy na dostawę 32 pojazdów dofinansowanych z unijnego programu 
Gepard II. Miasta i gminy GZM będą również jednymi z pierwszych w naszym 
kraju, gdzie regularne linie komunikacji miejskiej obsługiwane będą przez 20 
autobusów wodorowych. Na ich zakup metropolia otrzymała 81 milionów zł 
dofinansowania. Takie podejmowane przez samorządy działania wymagają 
znacznych nakładów finansowych i organizacyjnych, jednak dzisiaj jest to za-
bieg konieczny, który w konsekwencji spowoduje pozytywny efekt środowisko-
wy i zdrowotny – niższy poziom spalin i hałasu.

Zaproponowane zapisy ustawowe mogą w przyszłości wpłynąć na zwiększe-
nie liczby wykorzystywanych pojazdów niskoemisyjnych, co może zdetermi-
nować rozwój elektromobilności, wzrost wykorzystania paliw alternatywnych 
oraz ekologicznego transportu. Może nastąpić też wzrost liczby podmiotów ofe-
rujących te usługi.

Zaproponowane kierunki zmian zostały zaakceptowane przez głównych 
beneficjentów ustawy, co daje zielone światło do przygotowania aktów wyko-
nawczych, które uwzględnią uwagi i sugestie złożone przez właściwe podmioty 
merytoryczne.
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Przemówienie senator alicji chybickiej  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W związku z procedowaną ustawą o zmianie ustawy o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw do mojego biura sena-
torskiego wpłynęło pismo od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Zwraca 
się w nim uwagę na następujące kwestie.

W związku z rozpoczęciem procesu legislacyjnego obejmującego rządowy 
projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
oraz niektórych innych ustaw Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie pragnie 
podkreślić, jak ważne dla zarządców dróg, jak również wszystkich obywateli, jest 
wejście w życie zmian ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 
Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że wykonawcy realizujący zamówie-
nia zarządców dróg wojewódzkich od 1 stycznia 2022 r. w swojej f locie pojazdów 
służących do wykonywania zadania muszą posiadać 10% pojazdów elektrycz-
nych lub napędzanych gazem ziemnym (CNG). Gdy obowiązek ten nie zostanie 
spełniony, zawarte umowy wygasną z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2021 r. 
Oznacza to paraliż realizacji zadań zarządców dróg, w tym zimowego utrzy-
mania dróg, a także to, że trwające inwestycje drogowe zostaną wstrzymane.

Zmiany przewidziane we wspomnianym projekcie ustawy zakładają wyłą-
czenie ze stosowania ustawy zimowego i letniego utrzymania dróg oraz przesu-
wają termin wygaśnięcia umów z wykonawcami w przypadku, gdy wykonawcy 
nie spełniają wymogów wskazanej ustawy. Jednakże inwestycje drogowe na-
dal są zagrożone – z uwagi na to, że wykonawcy, aby móc kontynuować roboty 
budowlane, muszą posiadać wśród swojego sprzętu co najmniej 10% pojazdów 
elektrycznych.

Jeżeli przedmiotowe zmiany nie wejdą w życie do końca 2021 r., większość 
zadań zarządców dróg nie będzie mogła być realizowana z uwagi na brak na 
rynku wykonawców, którzy spełnialiby wymogi ustawowe. Zwracamy uwagę, że 
większość zadań zarządców dróg wykonywana jest pojazdami specjalistyczny-
mi. Widoczne są problemy w dostępności elektrycznych pojazdów specjalistycz-
nych. Nawet jeżeli wykonawcom udałoby się spełnić wymogi ustawy, to praca 
takich pojazdów nie byłaby wystarczająco wydajna, w szczególności w zakresie 
zimowego utrzymania dróg bądź inwestycji drogowych, w przypadku których 
pojazdy często pracują przez całą dobę.

Warto wskazać na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 
2007 r., sygn. akt K 8/07, w którym Trybunał stwierdził, że ustawodawca nie 
może nakładać na adresatów prawa obowiązków niemożliwych do wykonania. 
Prawo nie może, zgodnie z zasadą impossibilium nulla obligatio est, nakładać 
na obywateli obowiązków niemożliwych do spełnienia. Takie działanie prowa-
dzi wprost do naruszenia wyrażonej w art. 2 konstytucji zasady zaufania do 
państwa i prawa.
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Wyłączenie obowiązku stosowania ustawy w zakresie letniego i zimowego 
utrzymania dróg oraz przesunięcie terminu wygaśnięcia wszystkich umów 
z wykonawcami, którzy nie zapewniają wykorzystania pojazdów elektrycznych 
lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie określonym w przed-
miotowej ustawie, jest działaniem niezbędnym, które musi wejść w życie jeszcze 
w tym roku. Niemniej jednak Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zwra-
ca uwagę, że lepszym rozwiązaniem byłoby wyłączenie wszystkich zarządców 
dróg publicznych z obowiązku stosowania przedmiotowej ustawy, tak jak wy-
łączony z tego obowiązku został generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad 
w zakresie pojazdów innych niż wykorzystywane wyłącznie do przewozu osób. 
Specyfika rodzaju i charakteru zadań zarządców dróg znacznie różni się od spe-
cyfiki typowych zadań jednostek samorządu terytorialnego, a jest tożsama z za-
daniami generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad, w związku z czym 
zasadne jest wyłączenie wszystkich zadań zarządcy drogi, nie tylko w zakresie 
letniego i zimowego utrzymania. Warto zaznaczyć, że wygaśnięcie umów doty-
czy umów zawartych przez samorządowych zarządców dróg – restrykcje te nie 
dotyczą wykonawców zarządcy dróg krajowych. Zobowiązanie wykonawców do 
posiadania pojazdów elektrycznych na budowie może spowodować, że realizacja 
inwestycji drogowych w terminie będzie niemożliwa. W konsekwencji może to 
spowodować utratę milionowych kwot dofinansowań unijnych. Ze względu na 
środki, jakimi dysponuje generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad, oraz 
rodzaj wykonawców przystępujących do inwestycji GDDKiA, niezrozumiałe jest 
wyłączenie z obowiązku stosowania ustawy GDDKiA przy jednoczesnym zobo-
wiązaniu do jej stosowania pozostałych zarządców i ich wykonawców.

Warto także podkreślić, że wykonawcy zarządców dróg wojewódzkich to czę-
sto lokalni przedsiębiorcy, których dotknęły skutki pandemii. Zobowiązywanie 
ich do wymiany floty na pojazdy elektryczne uniemożliwi przystępowanie do 
zamówień publicznych, co może grozić upadłością wielu lokalnych firm.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych oraz niektórych innych ustaw ma na celu potrzebę promocji 
ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

Elektromobilność zyskuje duże znaczenie na całym świecie. Zaproponowane 
w ustawie rozwiązania mają przyczynić się do znacznej redukcji emisyjności 
sektora transportu oraz zwiększenia poziomu ekologii w tym sektorze. Projekt 
zakłada uregulowanie istotnej kwestii, jaką jest instalacja punktów poboru ener-
gii w budynkach wielorodzinnych. Zaproponowane rozwiązania ułatwią mon-
taż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców 
danego budynku. Zatem osoba zainteresowana zakupem tego typu auta będzie 
mogła być spokojna o możliwość ładowania go w miejscu swojego zamieszkania. 
Jest to słuszne rozwiązanie, ponieważ użytkownik auta będzie mógł naładować 
je wtedy, kiedy będzie mieć czas. 

Zaproponowane zmiany doprecyzowują również zasady tworzenia stref czy-
stego transportu. Przedstawione rozwiązania są oczywiście potrzebne i zasadne, 
aby promować elektromobilność w Polsce. Niemniej jednak zasadne jest stwo-
rzenie swoistego rodzaju pakietu, który promowałby zakup samochodów elek-
trycznych i gwarantował, iż ich utrzymanie nie będzie droższe od utrzymania 
samochodu tradycyjnego. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku!
Proponowana przez rząd ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw zmierza do dosto-
sowania polskiego prawa do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej w sprawach: promowania ekologicznie czystych i energooszczęd-
nych pojazdów transportu drogowego, wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej, charakterystyki energetycznej budynków i efektywności 
energetycznej.

Projektowy pomysł zakłada m.in. ustanowienie stref czystego transportu we 
wszystkich gminach niezależnie od liczby mieszkańców i zwiększenie dopusz-
czalnej masy całkowitej elektrycznych pojazdów dostawczych. Procedowana 
ustawa przewiduje, że kierowcy mający prawo jazdy kategorii B będą uprawnieni 
do prowadzenia elektrycznych aut dostawczych o masie do 4,25 t. Wcześniejsza 
dopuszczalna masa całkowita pojazdów wynosiła 3,5 t. Ta regulacja pozwoli na 
zachowanie miejsc pracy kierowcom samochodów dostawczych. W myśl rzą-
dowego projektu przewidziana jest możliwość wsparcia finansowego dla tych, 
którzy nie kupują pojazdów, ale korzystają z leasingu. Mniejsza pula jest dla osób 
fizycznych, a większa dla przedsiębiorców, stowarzyszeń i jednostek samorządu 
terytorialnego. Nowelizowana ustawa wprowadza zapisy umożliwiające rozwój 
infrastruktury wodorowej, która znajdzie zastosowanie w różnych segmentach 
gospodarki, oraz zwiększenie liczby ogólnodostępnych punktów ładowania.

Transformacja energetyki, w tym przejście na energię ze źródeł odnawial-
nych, to jedna z najważniejszych zmian, jaką należy wprowadzić, by popra-
wić jakość powietrza, ograniczyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery 
oraz ograniczyć koszty eksploatacji surowców, które w przyszłości ulegną wy-
czerpaniu. Elektromobilność to także jeden ze sposobów na poprawę jakości 
środowiska.

W Polsce są już realizowane programy związane z zieloną energią, na które 
przeznaczone są ogromne kwoty. Jeden z nich to „Zielony transport publiczny” 
– dotacje do taboru zeroemisyjnego oraz infrastruktury ładowania, tankowa-
nia dla pojazdów elektrycznych i z napędem wodorowym. Przyczyni się on do 
poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu. 
Program „Mój elektryk” to dopłaty do samochodów elektrycznych. Jest także pro-
gram związany z infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych. Dotyczy on 
budowy infrastruktury towarzyszącej, która zapewni odpowiednią ilość energii 
elektrycznej do szybkiego ładowania.



przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 33. posiedzenia Senatu

361

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24, 25 i 26 listopada 2021 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senator Jolanty hibner  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rada Ministrów przedłożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o elektro-

mobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. W dniu 
29 października br. powyższy projekt ustawy został uchwalony przez Sejm, druk 
sejmowy nr 1633. Ustawa została następnie skierowana do Senatu, druk senac-
ki nr 556.

Jako główny cel zmian zaproponowanych w ustawie podkreśla się ko-
nieczność dostosowania przepisów krajowych do obowiązujących dyrektyw 
Parlamentu Europejskiego i Rady: dyrektywy UE 2019/1161 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych po-
jazdów transportu drogowego; dyrektywy UE 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. 
w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej; dyrekty-
wy UE 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków oraz w sprawie efektywności energetycznej.

Ponadto zaproponowane zmiany mają ułatwić i przyspieszyć rozwój elek-
tromobilności. W ustawie są szczegółowe zapisy dotyczące instalowania punk-
tów ładowania w budynkach wielorodzinnych. Doprecyzowano także pojęcie 
właściciela stacji ładowania. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo instalowania stacji 
ładowania oraz infrastruktur ładowania drogowego transportu publicznego, 
to ważną rolą w tych procedurach prawnych będą mieli prezes Urzędu Dozoru 
Technicznego oraz dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. W celu uzy-
skania zgody na budowę stacji gazu ziemnego niezbędne będzie złożenie doku-
mentacji technicznej projektowanej stacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami, 
wcześniej pozytywnie zaopiniowanej przez Urząd Dozoru Technicznego lub – 
w przypadku lokalizacji na bocznicach kolejowych i terenach okołoportowych 
– zaopiniowanej przez Transportowy Dozór Techniczny.

W zapisach nowelizacji ustawy o elektromobilności przewiduje się dużą 
rolę samorządu terytorialnego. Samorządy w drodze uchwały mogą powie-
rzyć realizację zadania publicznego własnego poprzez utworzenie własnej jed-
nostki organizacyjnej do jego wykonania lub mogą zawrzeć umowę z innym 
podmiotem zewnętrznym takim jak spółka prawa handlowego lub organiza-
cja pozarządowa. Samorząd terytorialny może na terenie gminy ustanowić 
strefę czystego transportu obejmującą drogi, których właścicielem jest gmi-
na. Strefę czystego transportu ustanawia się na okres minimum 5 lat lub na 
czas nieoznaczony.

Ważnym elementem nowych zapisów jest zakaz wjazdu do stref czystego 
transportu dla pojazdów niespełniających warunków ograniczenia emisji za-
nieczyszczeń. Do strefy czystego transportu mogą też zostać niedopuszczone po-
jazdy mieszkańców zamieszkujących tę strefę. Dla pojazdów uprzywilejowanych 
oraz mieszkańców strefy zostaną przygotowane specjalne nalepki, pozwalające 
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na przemieszczanie się w strefie. Opłata za wydaną nalepkę będzie stanowiła 
dochód gminy.

Nowe zadanie w  ustawie przewiduje się dla Narodowego Funduszu 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Może on dofinansować zakup nowych po-
jazdów lub jednostek pływających, wykorzystujących energię elektryczną lub 
biopaliwo ciekłe. Dodatkowo NFOŚiGW może udzielać dopłat na leasingowanie 
nowych ekologicznych pojazdów lub jednostek pływających. Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może ponadto nabywać obligacje 
i udziały w spółkach inwestycyjnych, jeżeli jest to związane z rozwojem prze-
mysłu i usług w zakresie ochrony środowiska. Każdorazowo zgodę na takie 
transakcje musi wyrazić minister do spraw klimatu i minister do spraw finan-
sów publicznych.

Biuro prawne Senatu wniosło szereg uwag i zaproponowało poprawki do pro-
ponowanych zapisów ustawy. Na posiedzeniu Senatu ważne jest rozstrzygnięcie 
w zakresie zakazów odnoszących się do mieszkańców strefy czystego transpor-
tu, możliwości przemieszczania się tam własnym transportem, jak również 
w kwestii lokalnego oznaczenia strefy nalepkami dającymi takie uprawnienia.
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Przemówienie senatora władysława komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o elektromobilności z 2018 r. była krokiem w dobrym kierunku, lecz 

niestety duża część jej zapisów nie była realizowana, co potwierdzają choćby 
przedstawiciele samorządów terytorialnych, ale nie tylko. Pewnie negatywny 
wpływ na brak jej realizacji miała pandemia COVID-19. Jak wiemy, elektromobil-
ność jest wielkim wyzwaniem naszych czasów, a jej rozwój – bardzo skompliko-
wanym procesem. W tym kontekście tempo procedowania nad ustawą o zmianie 
ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych 
ustaw – podtrzymuję to, co powiedziałam poprzednio – jest, Panie Ministrze, 
nieakceptowalne. Twierdzicie państwo, że projekt był szeroko konsultowany 
z organizacjami branżowymi i samorządowymi, jednak w ostatnich dniach do 
mnie i do wielu parlamentarzystów zwracały się stowarzyszenia, organizacje 
oraz samorządy, aby zgłosić wątpliwości i poprawki do projektu. Cieszy fakt, iż 
rząd dostrzega konieczność większego nacisku na rozwój elektromobilności, ale 
poza wypowiadaniem deklaracji i ładnych słów warto zwrócić uwagę na realne 
działania i liczby.

W 2016 r. ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki oraz minister energii 
Krzysztof Tchórzewski ogłaszali Plan Rozwoju Elektromobilności, w którym 
zapowiadano, iż do 2025 r. po polskich drogach będzie poruszać się 1 milion aut 
elektrycznych. Jest końcówka 2021 r. i ile samochodów elektrycznych mamy 
w Polsce? 27 tysięcy. Po 5 latach od tej zapowiedzi rząd nie spełnił jej nawet w 3%.

Jako Koalicja Obywatelska na pewno będziemy bacznie przyglądać się reali-
zacji zapisów ustawy. Trzeba podkreślić, że elektromobilność jest tylko jednym 
z elementów procesu transformacji naszej energetyki i dążenia do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej. Rozwój elektromobilności musi iść w parze z odcho-
dzeniem od węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii. Koalicja Obywatelska 
w tym zakresie będzie szczególnie pilnować rządzących i przypominać o trans-
formacji energetycznej, która jest kluczowa dla rozwoju, nie tylko gospodarcze-
go, naszego kraju.

Ustawa wprowadza wiele rozwiązań od dawna oczekiwanych przez samo-
rządy, przedsiębiorców oraz organizacje branżowe, np. możliwość ustanowienia 
stref czystego transportu we wszystkich gminach niezależnie od ich popula-
cji. W dotychczasowej ustawie było zapis dotyczący 100 tysięcy mieszkańców. 
Ustawa wprowadza możliwość ustanowienia stref czystego transportu, jak już 
powiedziałem, oraz ułatwienia procedur powstania punktów ładowania pojaz-
dów elektrycznych przy budynkach wielorodzinnych na parkingach we wspól-
notach, spółdzielniach mieszkaniowych.

Tak to w życiu bywa, że jesteśmy zakładnikami swoich obietnic. Czasami 
je realizujemy, a czasami po prostu powiemy za dużo i to nas ośmiesza, unie-
wiarygodnia nasze obietnice. Tak też było w roku 2016. Słyszeliśmy o polskim 
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samochodzie elektrycznym. Dzisiaj ponownie słyszymy, że Izera ma powstać 
w Jaworznie. Chciałbym pana ministra zapytać, ile przeznaczyliśmy do tej pory 
środków publicznych na ten projekt, na projekt budowy polskiego samochodu 
elektrycznego Izera. Dobrze, że na Śląsku mamy lokalizację budowy fabryki 
samochodu elektrycznego Izera. Chciałbym zapytać, jakie środki zapisaliśmy 
w budżecie roku 2022 na realizację tego projektu. Kilka miesięcy temu procedo-
waliśmy nad ustawą, w której była mowa o wycince lasu, tak szeroko komento-
wanej. Warto zapytać, ile rzeczywiście środków na rok 2022 rząd zabezpieczył 
na realizację projektu w Jaworznie.

Ustawa ze stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
przewiduje w rozdziale 3 stosowne obowiązki naczelnych organów administracji 
państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, jeśli chodzi o posiadanie 
we własnej f locie pojazdów zeroemisyjnych lub pojazdów napędzanych gazem. 
Jeśli chodzi o naczelne organy administracji państwowej, to mają ona posiadać 
do 50% takich pojazdów, zaś jeśli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego – 
do 30%. Ta ustawa zobowiązuje te podmioty do składania do 31 stycznia każdego 
roku informacji do właściwych ministrów z realizacji tych zapisów. 

Wobec tego chciałbym prosić o pisemną odpowiedź na pytanie: jak na koniec 
2020 r. wyglądała kwestia floty w organach naczelnych administracji państwo-
wej i w jednostkach samorządowych?

Na koniec powiem, że w styczniu 2020 r. zakończyła się kontrola NIK spraw-
dzająca działania rządu w dziedzinie elektromobilności. Główny wniosek z tej 
kontroli: mityczny 1 milion samochodów elektrycznych, które miały jeździć po 
polskich drogach do 2025 r., odjechał. W raporcie czytamy, że rząd generalnie 
nie wdrożył i nie wdraża tych planów, winne są opóźnienia w realizacji poszcze-
gólnych zadań oraz brak konsekwencji we wdrażaniu.

Podsumowując wszystkie wasze działania, można by powiedzieć, że z całego 
projektu Elektromobilność+ zostały nam tylko wyższe podatki w cenie paliwa, 
która dzisiaj na stacjach paliw bije rekordy, przekraczając 6 zł. Nawiasem mó-
wiąc, w moim, przygranicznym rejonie Polakom opłaca się tankować samocho-
dy w Niemczech. Jest opłata emisyjna, opłata paliwowa, które coraz większym 
strumieniem płyną do budżetu państwa. Paliwo jest coraz droższe, więc w na-
turalny sposób daje coraz więcej uzysku dla państwa, ale oczywiście państwo 
przepala pieniądze, które miały pójść na elektromobilność. 

Dajcie dostęp do tych pieniędzy prywatnym spółdzielniom, instytucjom, go-
spodarstwom domowym, to wybudują sieć ładowania jak trzeba. Nie zrzucajcie 
teraz tego zadania, kasując przy tym ogromne pieniądze do budżetu państwa, 
na zupełnie inne, prywatne podmioty, które mają realizować ten cel dla was. 
Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 2018 r., którą dzi-

siaj zmieniamy, była krokiem w dobrym kierunku, lecz niestety duża część jej 
zapisów nie była realizowana, co potwierdzają chociażby wyniki kontroli NIK 
ze stycznia 2020 r. W raporcie czytamy, że rząd generalnie nie wdrożył założo-
nych planów, nie wdraża ich, są opóźnienia w realizacji poszczególnych zadań 
oraz brakuje konsekwencji we wdrażaniu. Podobne oceny można było usłyszeć 
ze strony samorządów.

Jakiś wpływ na brak realizacji planowanych zamierzeń miała z pewnością 
pandemia COVID-19, ale nie wszystko można nią tłumaczyć. Trzeba przypo-
mnieć, że w 2016 r. ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki oraz minister 
energii Krzysztof Tchórzewski ogłaszali plan „W drodze do elektromobilności”, 
w ramach którego zapowiadano, iż do 2025 r. po polskich drogach będzie poru-
szać się 1 milion aut elektrycznych. Na koniec tego roku po polskich drogach 
jeździć będzie co najwyżej 30 tysięcy, czyli 3% zapowiadanej 5 lat temu liczby 
takich pojazdów.

Trzeba podkreślić, że elektromobilność jest bardzo istotnym zagadnieniem, 
ale jest tylko jednym z elementów procesu transformacji naszej energetyki i dą-
żenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Rozwój elektromobilności musi 
iść w parze z odchodzeniem od węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii, co 
uwidocznione jest także bardzo wyraźnie w dokumentach programowych UE 
„Gotowi na 55”.

Ustawa wprowadza wiele rozwiązań od dawna oczekiwanych przez samorzą-
dy, przedsiębiorców oraz organizacje branżowe, takich chociażby jak możliwość 
ustanowienia stref czystego transportu we wszystkich gminach niezależnie od 
liczby mieszkańców – dotychczas dotyczyło to tylko miast powyżej 100 tysięcy 
mieszkańców – czy ułatwienia procedur w zakresie powstawania punktów ła-
dowania pojazdów elektrycznych przy budynkach wielorodzinnych, na parkin-
gach, we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych.

Ustawa zawiera również zapisy umożliwiające rozwój infrastruktury wodo-
rowej, wprowadza zasadę udzielania wsparcia finansowego dla przedsiębior-
ców przy zakupie pojazdów, także w drodze leasingu, oraz wdraża 3 dyrektywy 
unijne.

Wypełnieniem obowiązku implementacji dyrektywy o czystym transporcie 
publicznym z 2019 r. będzie wprowadzenie minimalnych poziomów udziału 
pojazdów nisko- i zeroemisyjnych w transporcie w całkowitej liczbie pojazdów, 
do czego są zobowiązane podmioty wykonujące czy dokonujące takich zaku-
pów w ramach zamówień publicznych. Chodzi o poszczególne grupy pojaz-
dów, zarówno pojazdów lekkich, jak i ciężkich oraz autobusów. Dokonuje się 
również zmian w zakresie rozwoju elektromobilności i infrastrukturze paliw 



przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 33. posiedzenia Senatu

366

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24, 25 i 26 listopada 2021 r.

alternatywnych czy też implementacji dyrektywy w sprawie zasad rynku we-
wnętrznego energii elektrycznej, charakterystyki energetycznej budynków oraz 
dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.

Rozwiązania powyższe są potrzebne i oczekiwane, dlatego będę głosować za 
przyjęciem tej ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora adama szejnfelda  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

oraz niektórych innych ustaw – był to projekt rządowy – wprowadza do pol-
skiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, m.in. w sprawie 
promowania ekologicznych, czystych i energooszczędnych pojazdów transportu 
drogowego, wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, charak-
terystyki energetycznej budynków i efektywności energetycznej.

Ustawa precyzuje zasady tworzenia stref czystego transportu. Przewiduje, 
że można je będzie ustanawiać we wszystkich gminach, niezależnie od liczby 
mieszkańców. Z zakazu wjazdu do takich stref zostaną zwolnione m.in. specja-
listyczne pojazdy głównego inspektora ochrony środowiska, służące ochronie 
ludności, bezpieczeństwu pożarowemu i utrzymaniu porządku publicznego.

Nowelizacja przewiduje też, iż mając prawo jazdy kategorii B, będziemy mo-
gli prowadzić elektryczne auta dostawcze o masie do 4,25 t, a nie, jak dotąd, do 
3,5 t. Dopuszczalną masę zwiększono o wagę baterii.

Ustawa reguluje także procedury instalacji punktów poboru energii w bu-
dynkach wielorodzinnych, co ma ułatwić montaż punktów ładowania samocho-
dów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. Określa sytuacje, 
w których może zostać wydana decyzja odmowna w sprawie instalacji prywat-
nego punktu poboru energii przez mieszkańca i przyłączenia go do sieci w nie-
ruchomości. W wypadku budynków o statusie zabytków niezbędna będzie zgoda 
właściwego konserwatora zabytków.

Nowela przewiduje też możliwość wsparcia finansowego przedsiębiorców, 
którzy nie kupują pojazdów, ale korzystają z leasingu.

Wprowadza także niezbędne modyfikacje, pojęcia i rozwiązania dotyczą-
ce planowanego powstania infrastruktury tankowania wodoru, który ma być 
w niedalekiej przyszłości stosowany w różnych segmentach gospodarki.

Z tych powodów będę głosował za ustawą o zmianie ustawy o elektromobil-
ności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alter-

natywnych oraz niektórych innych ustaw ma na celu wsparcie rozwoju elek-
tromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, co ma zachęcić 
konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami. W ustawie 
uregulowano m.in. procedury dotyczące instalacji punktów poboru energii w bu-
dynkach wielorodzinnych oraz doprecyzowano zasady tworzenia stref czystego 
transportu.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji: „Rekomendowanym rozwiąza-
niem jest opracowanie  rozporządzenia, które określi:

1) szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji, 
naprawy i modernizacji stacji gazu ziemnego,

2) rodzaje badań technicznych stacji gazu ziemnego przeprowadzanych przez 
Urząd Dozoru Technicznego albo Transportowy Dozór Techniczny oraz sposób 
i  terminy ich przeprowadzania,

3) wysokość opłat za wydanie opinii oraz przeprowadzenie badania przez 
Urząd Dozoru Technicznego albo Transportowy Dozór Techniczny.

Oczekiwanym efektem wydania projektowanego rozporządzenia jest usta-
nowienie jednolitych wymagań w zakresie warunków, jakie muszą zostać speł-
nione przez stacje gazu ziemnego.

Projektowane przepisy mają na celu zapewnienie bezpiecznej eksploatacji 
stacji służących do tankowania pojazdów gazem ziemnym przez potencjalnych 
użytkowników oraz osoby serwisujące te stacje.

Szczegółowy opis projektowanych przepisów zawiera uzasadnienie do pro-
jektowanego rozporządzenia”.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 426 posłów, 10 – przeciw, 4 się 
wstrzymało. 

Popieram niniejszy projekt ustawy. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku!
Jakiś czas temu zakończył się szczyt klimatyczny COP 26. Polska podpisała 

deklarację odejścia od wydobycia węgla. Ciekawy jestem, na ile to deklaracje – 
jak wiele innych – a na ile to będzie fakt. Bo ile razy słyszeliśmy o milionie sa-
mochodów, które miały jeździć po naszych drogach? Ale dzisiaj – po raz kolejny 
– chcę pokazać, jak we wnoszonych ustawach traktuje się samorząd. Również tu-
taj inaczej traktowane są podmioty administracji rządowej, a inaczej – podmioty 
samorządowe. Mam tutaj na myśli inne potraktowanie, tj. łagodniejsze, uprzy-
wilejowane, zarządcy dróg krajowych, a inne – zarządców samorządowych.

Nie mogę na to pozwolić, dlatego do ustawy o zmianie ustawy o elektromo-
bilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzę 
poprawkę, która ma równać prawa i obowiązki zarządców wszystkich dróg. 
Poprawka została złożona na posiedzeniu komisji.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji dotyczącej senackiego projektu 

nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i admini-
stracji morskiej, rekomendowanym rozwiązaniem jest stworzenie podstawy 
prawnej do wykorzystywania przez gminę pasa technicznego znajdującego się 
w granicach tej gminy do celów rekreacyjnych, turystycznych, sportowych oraz 
kulturalnych, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 
O zamiarze skorzystania ze wskazanego uprawnienia gmina będzie obowiązana 
zawiadomić właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego, który będzie 
mógł wyrazić – w drodze decyzji administracyjnej – sprzeciw co do rodzaju, 
miejsca, okresu lub sposobu wykorzystania pasa technicznego. Oczekiwanym 
efektem regulacji będzie zapewnienie gminom nadmorskim znajdującym się 
w obszarze pasa nadbrzeżnego szerszego wpływu na sposób gospodarowania 
pasem technicznym, w obrębie którego znajdują się plaże. Przedstawione roz-
wiązanie umożliwi efektywne gospodarowanie obszarem o szczególnych walo-
rach turystycznych i krajoznawczych, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad 
służących ochronie wybrzeża morskiego.

W toku konsultacji napłynęło wiele opinii dotyczących projektu. Chciałbym 
przedstawić tutaj zwłaszcza te, które sporządziła strona rządowa. 

I tak oto minister infrastruktury poinformował, iż administracja morska 
co do zasady popiera uproszczenie procedur administracyjnych w zakresie wy-
dawania decyzji dotyczących wykorzystania pasa technicznego. Jednak w opi-
nii ministra projekt ustawy nie pozwala na osiągnięcie założonego celu, jakim 
jest zapewnienie gminom nadmorskim szerszego wpływu na sposób gospoda-
rowania pasem technicznym, w obrębie którego znajdują się plaże. Zdaniem 
ministra obecny stan prawny nie hamuje rozwoju turystyki nadmorskiej ani 
rozwoju wybrzeża, ponieważ gminy mają możliwość wpływania w szerokim 
zakresie na sposób zagospodarowania plaż. Zdaniem ministra obszar objęty 
regulacją, tj. pas techniczny oddany do wykorzystania gminie w celach rekre-
acyjnych, turystycznych, sportowych i kulturalnych, określony jest zbyt szeroko, 
bowiem w obszarze pasa technicznego znajdują się, poza plażą, także wydmy, 
lasy ochronne, parki narodowe i krajobrazowe, nieruchomości wykorzysty-
wane na cele statutowe różnych organów administracji publicznej lub spółek 
– stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialne-
go, a oddane w trwały zarząd, zarząd, wieczyste użytkowanie, dzierżawę, uży-
czenie itp. – jak również nieruchomości będące własnością innych instytucji, 
przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Rodzi to wątpliwości co do przyznania 
zarówno gminom, jak i działającym w imieniu Skarbu Państwa dyrektorom 
urzędów morskich zbyt szerokich uprawnień do zarządzania terenami, do któ-
rych nie posiadają tytułu prawnego. Minister wyraził również zastrzeżenia co 
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do maksymalnej długości okresu wykorzystania pasa technicznego przez gminę. 
Pas techniczny charakteryzuje się dużą zmiennością szerokości i ukształtowania 
powierzchni, spowodowaną bardzo dynamicznymi i trudnymi do przewidzenia 
procesami brzegowymi. W przekonaniu ministra nie ma zatem możliwości, aby 
wydać zgodę na zagospodarowanie pasa technicznego na okres 10 lat, bez wy-
mogu corocznych uzgodnień. Ponadto projekt ustawy nie zakłada jakiejkolwiek 
sezonowości zajęcia pasa technicznego, umożliwiającej odpowiedni dostęp do 
niego w miesiącach innych niż letnie, dostęp niezbędny do wykonywania obo-
wiązków administracji morskiej. Co więcej, projektowana instytucja sprzeciwu 
również nie zagwarantuje niezbędnego dostępu do pasa służbom administracji 
morskiej, bowiem dyrektorzy urzędów morskich nie są zaopatrzeni w narzędzia 
pozwalające im na niezwłoczne wymuszenie obowiązku usunięcia określonych 
obiektów w celu wykonania swoich zadań.

Z kolei w opinii ministra klimatu i środowiska nie jest właściwe wpro-
wadzenie możliwości, by jedynie zawiadamiać właściwego dyrektora urzędu 
morskiego, a przy braku sprzeciwu w terminie 30 dni – możliwości realizacji 
planowanych inwestycji na obszarze pasa technicznego. Byłoby to dopuszczenie 
tzw. milczącej zgody. Powierzenie tak szerokich kompetencji do zagospodarowa-
nia pasa technicznego gminie, która może nie posiadać wszystkich informacji 
koniecznych do jego prawidłowego wykorzystania, budzi wątpliwości. Ponadto 
minister klimatu i środowiska podkreślił, że w celu ochrony i zachowania walo-
rów przyrodniczych, w szczególności siedlisk czy też populacji chronionych ga-
tunków, jak również krajobrazu, niemal cała długość polskiego wybrzeża objęta 
jest formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody. 
Znakomita większość wybrzeża objęta jest ochroną w postaci obszarów Natura 
2000. Niezależnie od faktu, czy obszar Natura 2000 został wyznaczony na obsza-
rze obejmującym pas techniczny, czy też jedynie graniczy z pasem technicznym, 
ewentualne podejmowanie działań, które mogą – osobno lub w połączeniu z in-
nymi działaniami – negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 
2000, jest zabronione. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Popieram inicjatywę ustawodawczą senatorów reprezentowanych przez se-
natora Stanisława Gawłowskiego, czyli ustawę o zmianie ustawy o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Uważam, że wno-
si ona znaczące i pozytywne usprawnienia w zakresie zarządzania terenami 
znajdującymi się w obrębie pasów nadbrzeżnych przez jednostki samorządu 
terytorialnego.

Dotychczasowe rozwiązania prawne oparte na ustawie o obszarach morskich 
w nadmiernym stopniu ograniczają władzę samorządów terytorialnych gmin 
nadmorskich odnośnie do znajdujących się na ich obszarach pasów nadbrzeż-
nych. Skutkuje to nieefektywnym wykorzystaniem potencjału gospodarczego, 
turystycznego i kulturalnego polskiego wybrzeża i stanowi hamulec dla rozwoju 
polskiej turystyki nadmorskiej, a przez to dla rozwoju całego regionu.

Ze względu na powyższe celem projektu ustawy jest zapewnienie gminom 
szerszego wpływu na sposób gospodarowania pasem technicznym, w obrębie 
którego znajdują się plaże, głównie dla celów rekreacyjnych, turystycznych, 
sportowych oraz kulturalnych, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska. Przy czym 2 ostatnie wymienione pozycje jako jedyne 
znajdują się na mocy obecnie obowiązujących przepisów w gestii gmin.

Dzięki zmianom wprowadzonym przez projektowaną ustawę odwrócone 
zostałoby dotychczasowe podejście właściwego dyrektora urzędu morskiego – 
z wydawania decyzji wyrażającej zgodę na wniesienie ewentualnego sprzeciwu 
co do decyzji podjętej, na mocy nowych regulacji, przez gminę.

Zaprezentowane rozwiązanie uważam za bardzo korzystne z punktu widze-
nia gmin nadmorskich dla rozwoju gospodarczo-kulturalnego leżących w ich 
obrębie terenów.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mając na względzie kryzys migracyjny, z jakim musimy się mierzyć na 

wschodniej granicy naszego kraju, a którego obszar obejmuje mój okręg wy-
borczy, chcąc w jak najlepszy sposób zwiększyć skuteczność podejmowanych 
przez Straż Graniczną działań oraz bezpieczeństwo mieszkańców przygra-
nicznych terenów, w całości popieram ustawę o zmianie ustawy o ochronie 
granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw.

Czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgra-
nicznej przyległej do granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną 
w rozumieniu przepisów kodeksu granicznego Schengen w obecnej sytuacji 
jest rozsądnym rozwiązaniem, mającym na celu ochronę przed nasilającymi 
się incydentami prowokowanymi ze strony służb białoruskich. Warto wspo-
mnieć, że zakaz będzie mógł zostać wprowadzony na podstawie rozporzą-
dzenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii 
komendanta głównego Straży Granicznej, wraz ze wskazaniem obszaru oraz 
czasu trwania zakazu. Oczywiście, stworzony jest katalog osób wyłączonych 
z zakresu zakazu, są to m.in. mieszkańcy, osoby wykonujące pracę zarobkową 
na obszarze objętym zakazem i inni. Ponadto w uzasadnionych przypadkach 
właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej będzie mógł ze-
zwolić na przebywanie w określonym czasie i na określonych zasadach, co 
będzie miało zastosowanie wobec dziennikarzy. 

Katalog osób zwolnionych od zakazu przebywania jest precyzyjny, dlate-
go za słuszne uważam wprowadzenie sankcji wobec osób nieprzestrzegają-
cych zasad, które procedujemy. Nie możemy być obojętni wobec nasilającej 
się przemocy migrantów wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej, dlatego 
uzasadnione jest wprowadzenie rozszerzenia katalogu środków przymusu bez-
pośredniego, których funkcjonariusze będą mogli używać w obronie swojego 
bezpieczeństwa, jak i granic Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczne jest również 
wprowadzenie przepisów modyfikujących unormowania odnoszące się do 
uregulowania kwalifikacji zawodowych wymaganych do mianowania funk-
cjonariuszy Straży Granicznej oraz przebiegu służby.

Jestem przekonany, że procedowane przepisy przyczynią się do skutecznej 
walki z licznymi próbami służb zmierzającymi do destabilizacji sytuacji na 
terytorium naszego kraju, jak również Unii Europejskiej, zwiększą bezpie-
czeństwo i porządek publiczny, a także zapewnią odpowiednie warunki funk-
cjonariuszom Straży Granicznej wykonujących zadania związane z ochroną 
granicy państwowej.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-Leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Byliśmy świadkami wielogodzinnych debat, najpierw komisyjnych, a póź-

niej w sali plenarnej Sejmu. Opozycja została odsądzona od czci i wiary oraz 
posądzona o brak patriotyzmu i stanie po stronie „wschodniego sąsiada”. A tym-
czasem my pytamy o to, jak wykorzystane zostały te dni, ten czas stanu wyjąt-
kowego, najpierw 30 dni, potem kolejnych 60 dni. Nie zostały w żaden sposób 
spożytkowane. Daliście sobie czas, właściwie chyba licząc na to, że w tym czasie 
sytuacja się wyciszy.

Przeczekanie to wasz sposób na każdy problem. Tak było z protestami na 
ulicach, tak było z protestem osób z niepełnosprawnościami. Myśleliście, że 
w ten sposób przetrwacie też pandemię. Ale tak się nie dzieje. Nie w wypadku 
pandemii. Nie w wypadku sytuacji na granicy. Tu potrzeba mądrych decyzji, 
potrzeba sojuszy, potrzeba systemowych rozwiązań, potrzeba mądrości i odwagi. 
Tym wasz rząd nie może się niestety pochwalić. Wy przy podejmowaniu decy-
zji kierujecie się słupkami sondażowymi, a gdy i to się nie sprawdza, równole-
gle stosujecie stały element zastraszania obywateli. I nawet naszych obywateli 
udało wam się przestraszyć obcymi, uchodźcami. Na tym zresztą bazowaliście 
w kampanii w 2015 r. I teraz my, obywatele, chrześcijanie, katolicy, nienawidzi-
my innych ludzi. Tak nam ich obrzydziliście. Zresztą pałamy nienawiścią nie 
tylko do uchodźców. Poróżniliście nasze rodziny, podzieliliście Polskę na pół.

Otrzymujemy od was z granicy niepokojące obrazy zbuntowanych wrogów 
niszczących zapory, atakujących żołnierzy na granicy. Z drugiej strony na obra-
zy zmarzniętych dzieci albo nie reagujecie, albo obrzucacie winą ich rodziców. 
Wtedy wasi poplecznicy hejtują tych, którzy niosą im pomoc, i nie ma waszego 
oburzenia na tę agresję. W ciszy kibicujecie i dajecie przyzwolenie na takie dzia-
łania. To obrazy z granicy, które porcjami otrzymujemy.

Z drugiej strony jest ta ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy pań-
stwowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmiażdżona przez senackich 
legislatorów. Są zastrzeżenia co do jej zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej. Niekonstytucyjność całej ustawy widać nie tylko wtedy, gdy analizuje-
my ją pod kątem niedochowania przez Sejm trybu wymaganego dla ustaw wła-
śnie w przepisach konstytucji. To także niekonstytucyjność związana z istotą 
konstytucyjnej wolności poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. Nie będę przytaczała całej opinii, 
bo szkoda czasu. Dodam jedynie, że jak stwierdzono w części mówiącej o za-
kresie i charakterze zastrzeżeń, które zostały przedstawione, nawet złożenie 
poprawek nie zmieni negatywnej oceny prawnej. A zastosowanie niekonstytu-
cyjnych zapisów nie może odbyć się w okresie, kiedy nie obowiązuje określony 
stan nadzwyczajny. Nie może ona, jednym słowem, stać się elementem polskiego 
porządku prawnego.
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Ochrona polskich granic jest jednym z najważniejszych naszych obowiąz-
ków. Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli jest wartością fundamentalną. Nie 
możemy jednak godzić się na niekonstytucyjne rozwiązania i nie możemy ich 
popierać, tak by przykryły one waszą nieudolność i brak zdolności do zapew-
nienia pełnego bezpieczeństwa państwa. Brakuje wam strategii. Brakuje wam 
systemowych rozwiązań. Brakuje specjalistów, ekspertów, choć może braku-
je jedynie potrzeby, umiejętności ich słuchania, a nie tylko pokazywania, że 
są. Jesteście totalnie nieprzygotowani do dbania o naszą dobrą codzienność, do 
obrony naszych granic, do zawierania sojuszy czy dobrej współpracy z naszymi 
sojusznikami. A to właśnie to pokazuje siłę państwa, siłę rządzących. Wy jeste-
ście słabi i niezdolni do rządzenia. Dziękuję.
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Przemówienie senator Gabrieli morawskiej-staneckiej  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Od tygodni trwa kryzys na granicy polsko-białoruskiej, kryzys polityczny 

i humanitarny, podczas których nasze państwo zawodzi. Przez 6 lat PiS znaczą-
co osłabił pozycję Polski na arenie międzynarodowej, nie prowadził skutecznie 
polityki zagranicznej, wzniecał kłótnie i szukał wrogów. W konsekwencji głos 
Polski jest dzisiaj słabo słyszany, a sprawa sytuacji na granicy załatwiana poza 
nami. Rząd zapomniał, że wschodnia granica Polski jest również granicą Unii 
Europejskiej. Zamknął się na współpracę z Frontexem i postanowił działać sa-
modzielnie – bez skutecznej rozmowy z partnerami, bez mediów i bez opraco-
wanej strategii działania, za to z przepełnionymi ośrodkami dla cudzoziemców, 
ludźmi błąkającymi się po lesie i umierającymi dziećmi. Ten kryzys wywołał 
A. Łukaszenka, nie ma co do tego wątpliwości, ale za śmierć ludzi, którym od-
mawiamy jedzenia, odzienia i choćby rozpatrzenia wniosku o azyl, odpowia-
da rząd PiS, rząd, który zapomniał, co to znaczy solidarność, z której przez 
dziesięciolecia słynęliśmy, który zapomniał, że przez wieki nasi rodacy szukali 
schronienia na Zachodzie, i który zapomniał, że ci ludzie, którzy dzisiaj trafiają 
do nas w poszukiwaniu lepszego, spokojnego jutra, też są ofiarami – ofiarami 
cynicznej gry A. Łukaszenki.

Pod osłoną nocy PiS wprowadza w Sejmie kolejne atrapy państwa, wprowa-
dza rozwiązania rodem z państwa policyjnego, które ograniczają konstytucję, ale 
za to wzmacniają władzę ministrów z partii rządzącej. Ustawa, która ma regulo-
wać sytuację na granicy, to proteza stanu wyjątkowego, ingerująca w takie wol-
ności konstytucyjne jak wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, wyboru miejsca zamieszkania i pobytu (art. 52 ust. 1 konstytucji) czy 
wolność wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania infor-
macji (art. 54 ust. 1 konstytucji).

Z obecności przy granicy wyklucza media i organizacje pozarządowe. 
Pozbawia nas konstytucyjnego prawa do informacji. Szanowni Państwo, nawet 
na wojnie są reporterzy, którzy informują o bieżącej sytuacji. Tymczasem o tym, 
co dzieje się w naszym kraju, wiemy z przecieków, plotek, rządowego, aczkolwiek 
skrajnie nieobiektywnego i niepełnego przekazu oraz mediów zagranicznych, 
które wpuszcza pod granicę strona białoruska, ta sama, którą ciężko posądzić 
o jakiekolwiek demokratyczne standardy. To wszystko jest tym samym rozwią-
zaniem, które gwarantował stan wyjątkowy. Różnica polega na tym, że Prawo 
i Sprawiedliwość chce to robić poza ramami Sejmu. Ta ustawa nie jest niczym 
innym jak uregulowaniem stanu wyjątkowego na stale. Dzisiaj mówimy o gra-
nicy, dzisiaj mówimy o 2 województwach, ale w przyszłości nic nie będzie stało 
na przeszkodzie, żeby wprowadzać czasowo de facto stan wyjątkowy w każdym 
powiecie albo województwie, jeżeli będzie taka wola 1 ministra, bo będzie się to 
działo na podstawie rozporządzenia. To będzie jednoosobowa decyzja polityczna. 
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W Polsce przez 30 lat nie było tak restrykcyjnego prawa. A może należałoby jed-
nak powiedzieć: bezprawia.

Prawo obywateli do rzetelnej informacji, jawności życia publicznego oraz 
kontroli i krytyki społecznej urzeczywistnia bowiem prasa, a nie służby infor-
macyjne ministerstw czy umundurowanych formacji. Społeczeństwo ma zaś 
prawo wiedzieć z niezależnych źródeł, jakie działania podejmuje władza na ob-
szarze, który nie jest powszechnie dostępny.

Ta ustawa zrzuca ogromną odpowiedzialność również na komendantów pla-
cówek Straży Granicznej, nie regulując kompleksowo warunków dopuszczania 
mediów. W myśl tego rozwiązania 1 stacja będzie mogła przebywać na terenie 
danej placówki, druga już nie, 1 komendant będzie mógł zezwolić, a drugi ta-
kiego pozwolenia nie udzieli i media zostaną wyprowadzone przez strażników 
granicznych do linii stanu wyjątkowego. Takie przepisy nie powinny w ogóle 
wychodzić z polskiego parlamentu.

Wymóg ograniczenia wolności konstytucyjnych „tylko w ustawie” oznacza 
przede wszystkim, że wykluczone są w tym zakresie jakiekolwiek regulacje pod-
stawowe. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika niedopuszczal-
ność przyjmowania w ustawie uregulowań blankietowych, pozostawiających 
władzy wykonawczej swobodę normowania ostatecznego kształtu ograniczeń 
konstytucyjnych praw lub wolności. Ustawodawca ma obowiązek określenia 
wszystkich podstawowych elementów ograniczenia wolności wskazanych 
w art. 52 ust. 1 konstytucji w ustawie po to, aby uprawnienia przyznane mini-
strowi nie były wykorzystywane w sposób nadmierny i instrumentalny. I tych 
warunków omawiana ustawa nie spełnia.

Od 2 września, kiedy został wprowadzony stan wyjątkowy, Lewica pytała 
rząd, co dalej, a ten miał 3 miesiące, żeby przygotować określone rozwiązania. 
Po takim czasie otrzymujemy rozwiązania, które omijają konstytucję, które 
stoją w sprzeczności z prawami naszych obywateli i nie rozwiązują sytuacji na 
polsko-białoruskiej granicy.

Z pewnością podczas tego posiedzenia będę głosowała przeciwko rozwiąza-
niom, które wprost godzą w interes publiczny i które demolują ustrój prawny. 
Takie ustawy powinniśmy wyrzucać do kosza, a nie je procedować. Za pomocą 
opowieści o tym, że polska granica jest w stanie wojny, Prawo i Sprawiedliwość 
kolejny raz demoluje polską demokrację, siejąc strach, chaos i dezinformację. 
Dziękuję.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób reali-

zujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa zakłada utworzenie Funduszu 
Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatycz-
ne dla osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem cyberbez-
pieczeństwa w państwie. Pozwoli to zapewnić konkurencyjne wynagrodzenia 
dla specjalistów cyberbezpieczeństwa zatrudnionych w administracji publicznej 
oraz w służbach specjalnych. 

Jak określono to w ocenie skutków regulacji: „Wzrastająca liczba incydentów 
cyberbezpieczeństwa oraz pojawiające się nowe zagrożenia, jak również coraz 
większa dostępność usług publicznych online powodują, że instytucje publiczne 
odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo państwa potrzebują dysponować wyso-
ko wykwalifikowaną kadrą. Rynek specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa 
jest bardzo konkurencyjny. Wynagrodzenia oferowane w sektorze prywatnym 
znacznie przewyższają wynagrodzenia oferowane przez instytucje publiczne, 
które są ograniczane określonymi widełkami płacowymi. Skutkuje to często 
odpływem kadr z sektora publicznego. Niezbędne jest zatem wprowadzenie od-
powiednich rozwiązań prawnych, które pozwolą na pozyskanie i utrzymanie 
specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym”.

W  związku z  czym: ,,Oczekiwany efekt wprowadzenia ww. narzędzi 
interwencji:

– wprowadzone zostanie świadczenie teleinformatyczne, które będzie do-
datkiem do uposażenia/wynagrodzenia dla osób zajmujących się cyberbezpie-
czeństwem państwa;

– wzmocnione zostaną kadry administracji publicznej zajmujące się zapew-
nianiem cyberbezpieczeństwa państwa;

– utworzony zostanie Fundusz Cyberbezpieczeństwa”.
W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 275 posłów, przeciw – 117, a 45 

posłów wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku!
Kto na tej sali potrafi wymienić i nazwać stworzone fundusze będące poza 

budżetem, przez które obecny rząd wydaje pieniądze podatników? Będzie to 
trudne, ale nie dlatego, że jest ich mało, tylko dlatego, że ich jest kilkanaście, 
rzekłbym nawet, że kilkadziesiąt. I kiedy słyszę, że powstaje nowy fundusz, tym 
razem do płacenia wynagrodzeń, zapala mi się czerwona lampka. I nie dlatego, 
że nie chcę, aby w sferze cyberbezpieczeństwa publicznego osoby zarabiały mało. 
Chcę, aby te osoby zarabiały godnie i zostały w sferze publicznej! Ale chcę też, 
aby państwo płaciło pracownikom ze strefy budżetowej z budżetu.

Dlaczego rząd nie chce tego zrobić w ten sposób, skoro twierdzi, że budżet 
nie był w lepszej sytuacji niż do tej pory? Dlaczego rząd chce zabrać pieniądze 
z części przeznaczonych dla innych celów, np. na Fundusz Szerokopasmowy? 
A dlaczego o tym mówię? Pamiętam, kiedy powstał Fundusz Solidarnościowy 
przygotowany dla osób niepełnosprawnych, i pamiętam, co rząd zrobił i jak 
zagospodarował środki z tego funduszu. O innych funduszach nie wspomnę. 
Dlatego jestem za godną płacą dla osób pracujących w sferze budżetowej, gdzie 
wynagrodzenie płacone jest z budżetu państwa, a nie z funduszu, nad którym 
nikt nie ma kontroli.



przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 33. posiedzenia Senatu

380

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24, 25 i 26 listopada 2021 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora wiktora durlaka  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W ostatnich latach Polacy coraz częściej sięgają po zdrową, ekologiczną żyw-

ność. Niestety, przez długi czas nasze wybory konsumenckie zdeterminowane 
były niskimi zarobkami. Większość z nas najczęściej zaopatrywała się w pro-
dukty rolno-spożywcze, tj. owoce i warzywa, w zagranicznych dyskontach, któ-
re nie gwarantowały wysokiej jakości sprzedawanych towarów, a jedynie dbały 
o swój zysk, nierzadko wymuszając na rolnikach niskie ceny sprzedaży, często 
poniżej kosztów produkcji, lub sprowadzały z zagranicy tańszą, ale dużo gorszą 
jakościowo żywność.

Nie ulega wątpliwości, że w Polsce dominują małe, rodzinne gospodarstwa 
rolne, w których z uwagi na ich charakter nie używa się nawozów i pestycydów 
lub stosuje się je w bardzo ograniczonym zakresie. Produkują one zatem zdrową 
i smaczną żywność, wysokiej jakości.

Procedowana ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i so-
boty przez rolników i ich domowników ma na celu z jednej strony ułatwienie 
rolnikom bezpośredniej sprzedaży wytwarzanych w ich gospodarstwach pro-
duktów rolno-spożywczych – z pominięciem pośredników – z drugiej zaś stro-
ny zapewnienie konsumentom łatwego dostępu do świeżej i zdrowej żywności 
pochodzącej od lokalnych wytwórców.

Ustawa przewiduje, że rada gminy będzie zobligowana wyznaczyć w drodze 
uchwały odpowiednie miejsce, w którym rolnicy i ich domownicy będą mogli 
bez ponoszenia opłaty targowej sprzedawać – w każdy piątek i sobotę – pocho-
dzące z ich gospodarstw produkty rolno-spożywcze oraz wyroby rękodzieła.

Uważam, że należy wspierać polskie rodzinne gospodarstwa rolne, a co za 
tym idzie, wprowadzać takie rozwiązania prawne, które będą korzystne zarówno 
dla polskich rolników, jak i dla konsumentów, a nie dla wielkopowierzchniowych 
zagranicznych marketów, które dziś w dalszym ciągu pozostają monopolistami, 
narzucają niskie ceny zakupu produktów rolno-spożywczych rolnikom oraz czę-
sto oferują towar gorszej jakości, sprowadzany z zagranicy, pochodzący z wielko-
obszarowych gospodarstw rolnych, które chcąc zwiększyć wydajność produkcji, 
stosują duże ilości nawozów i oprysków.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przyjęcie proponowanych w ustawie 
rozwiązań będzie kolejnym krokiem – po uchwaleniu przepisów dotyczących 
rolniczego handlu detalicznego – mającym na celu poprawę sytuacji rolników, 
przyczyni się do zwiększenia ich dochodów oraz sprzyjać będzie poprawie do-
stępności lokalnych produktów rolno-spożywczych. Ponadto przyjęcie ustawy 
ograniczy liczbę pośredników – skróci łańcuchy dostaw – co z kolei pozwoli 
obniżyć cenę zakupu tych towarów.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Proponowana ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i so-

boty przez rolników i ich domowników ma na celu rozpowszechnienie sprzeda-
ży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin 
piątków i sobót jako dni sprzedaży bezpośredniej w miejscach wyznaczonych dla 
rolników i ich domowników, którzy chcą sprzedawać swoje produkty. Istotnym 
celem tej ustawy jest także prognozowane zwiększenie dochodów w gospodar-
stwach rolnych, takie przepisy przyczynią się również do upowszechniania pro-
duktów lokalnych.

Proponowane przepisy na pewno znajdą aprobatę wśród parlamentarzystów, 
ja również je popieram. Jednak nie rozumiem, dlaczego mamy te ułatwienia 
ograniczać wyłącznie do 2 dni – piątku i soboty. Czyli ułatwiamy, ale jednocze-
śnie zachowujemy przy tym pewną dozę komplikacji, jak to zazwyczaj bywa. 
W jednych gminach targowiska są np. we wtorki i czwartki, w innych – w środy 
i piątki, a w jeszcze innych – wyłącznie w soboty. Dlaczego więc niektórzy rol-
nicy będą mogli skorzystać z tych przywilejów, a inni już nie? Przecież zależy 
nam na produktach lokalnych, na tym by kupować polską żywność i przy tym 
wspierać polskie rolnictwo.

Uważam, że powinniśmy zrezygnować z ograniczeń co do dni wyznaczo-
nych na ułatwienia w prowadzeniu handlu przez rolników i ich domowników. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora macieja łuczaka  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rol-

ników i ich domowników ma na celu rozpowszechnienie sprzedaży bezpośred-
niej w miastach, m.in. poprzez ustanowienie przez władze gmin piątków i sobót 
dniami sprzedaży bezpośredniej w miejscach wyznaczonych dla rolników i ich 
domowników, którzy chcą sprzedawać swoje produkty. Zaproponowane rozwią-
zania mają się przyczynić do zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych, 
a także sprzyjać upowszechnianiu produktów lokalnych i tworzeniu miejsc bez-
pośredniej sprzedaży spożywczych produktów lokalnych.

Stworzenie dla rolników miejsc sprzedaży produktów rolnych i spożywczych 
ma przyczynić się do pogłębiania ich relacji z konsumentami. Ustawa określa 
definicję rolnika, domownika, produktów rolnych lub spożywczych oraz han-
dlu. Miejsce do prowadzenia handlu dla rolników i ich domowników w piątki 
i soboty będzie wyznaczała rada gminy w drodze uchwały. Miejsce to powinno 
być zlokalizowane blisko centrum gminy lub miasta czy blisko miejsc atrak-
cyjnych turystycznie oraz mieć dogodną komunikację. Rolnicy i ich domowni-
cy prowadzący handel na podstawie ustawy będą zwolnieni z opłaty targowej.

Wprowadzenie takiego rozwiązania z pewnością przyczyni się do zwięk-
szenia popytu na lokalne produkty, a także dochodów generowanych przez go-
spodarstwa rolne.
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Przemówienie senatora roberta mamątowa  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Uchwalona przez Sejm ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piąt-

ki i soboty przez rolników i ich domowników ma na celu rozpowszechnienie 
sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzenie przez władze 
gmin piątków i sobót jako dni sprzedaży bezpośredniej w miejscach wyznaczo-
nych dla rolników i ich domowników, którzy chcą sprzedawać swoje produkty. 
Rolnicy i domownicy będą mogli w tych dniach sprzedawać produkty spożyw-
cze wyprodukowane w swoich gospodarstwach oraz wyroby rękodzieła, nie 
wnosząc opłaty targowej. Takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia do-
chodów w gospodarstwach rolnych, a także sprzyjać będzie upowszechnianiu 
produktów lokalnych, skracaniu kanałów dystrybucji przez tworzeniu miejsc 
bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych.

Chciałbym również zaznaczyć, iż rolniczy handel detaliczny, RHD, jest 
specyficzną formą handlu detalicznego funkcjonującą w Polsce od 2017 r. 
Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność 
produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części 
z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu. Projektowana nowela 
doprecyzowuje, że rolniczy handel detaliczny polega na produkcji żywności za-
wierającej co najmniej 1 składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, ho-
dowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym.

Przepisy ustawy wpisują się w politykę realizowaną w ramach Polskiego 
Ładu dla polskiej wsi. Według projektu wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Jak pod-
kreślił w Sejmie wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński: „Cała Polska będzie 
dla każdego producenta w ramach rolniczego handlu detalicznego dostępna, 
wszędzie będzie mógł poszukać swojego odbiorcy. I tu nie ma znaczenia, czy 
będzie sprzedawać bezpośrednio dla końcowego klienta, czy będzie korzystał 
z pośrednictwa stołówek, sklepów czy restauracji”.

Wysoka Izbo, zdecydowanie popieram projekt tej ustawy, ponieważ efektem 
tych zmian będzie zwiększenie możliwości rozwoju polskich rolników. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na samym początku muszę stanowczo stwierdzić, że jestem za ułatwieniami, 

które sprawią, że polscy rolnicy, a także drobni przetwórcy będą mieli stworzone 
dogodne warunki do sprzedaży bezpośredniej swoich produktów, głównie żyw-
nościowych. To dobry kierunek i bardzo dobre rozwiązanie, dobrze wpisujące 
się w strategię Komisji Europejskiej, aby od pola uprawnego do stołu była jak 
najmniejsza liczba kilometrów.

Nie jestem jednak pewny, czy projektodawcy ustawy o ułatwieniach w prowa-
dzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników znają specy-
fikę funkcjonowania targowisk w naszym kraju oraz czy wiedzą, dlaczego jedne 
targowiska funkcjonują od wielu lat i rozkwitają, zaś inne stoją puste i czekają na 
rolników, sprzedawców i klientów. Czy wiedzą, że w miastach w jednym miej-
scu, nawet z bardzo dobrą infrastrukturą, targowisko działa słabo, a w innym 
miejscu – wydawałoby się, mniej atrakcyjnym – działa wspaniale każdego dnia?

To wszystko zależy od tradycji, od przyzwyczajeń zarówno sprzedających, 
jak i kupujących. Znam takie sytuacje, że wójtowie koniecznie chcieli mieć 
w swojej gminie targowisko, bo widzieli, że w sąsiedniej gminie ono bardzo 
dobrze funkcjonuje, i zainwestowali w jego budowę, by po czasie stwierdzić, że 
był to niewypał. Już samo to, że projektodawcy tej ustawy założyli pierwotnie 
sobotę i niedzielę jako dni handlowe dla rolników, świadczy o słabej znajomo-
ści problematyki.

Z mojego doświadczenia samorządowego mogę przedstawić kilka wniosków.
Po pierwsze, nie można obciążać obowiązkiem, a jedynie można zachęcać, 

zalecać, aby gminy tworzyły miejsca sprzedaży czy targowiska.
Po drugie, nie można narzucać określonych dni tygodnia, np. piątku i soboty. 

Uważam, że we wszystkich dniach, w których funkcjonują takie miejsca, pol-
ski rolnik powinien być zwolniony z opłat i mieć możliwość handlu. Jeżeli np. 
w niektórych gminach miejscem targowym jest przestrzeń rynku i targ odby-
wa się we wtorek i w czwartek, to trzeba to usankcjonować. Jeżeli gdzieś handel 
prowadzony jest od poniedziałku do soboty, to polski rolnik powinien być zwol-
niony z opłaty przez wszystkie te dni. I sam powinien móc zdecydować, kiedy 
przyjedzie. Jeżeli ten system ma działać. Bo rolnik nie będzie czekał ze swoim 
świeżym towarem na piątek lub sobotę.

Po trzecie, w  procesie tworzenia miejsc sprzedaży produktów rolni-
czych czy targowisk i ich promocji winna mieć swój aktywny udział Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w Polsce odpowiada za pro-
mocję rolnictwa i produktów rolnych.

Jestem za przyjęciem ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i so-

boty przez rolników i ich domowników określa ułatwienia w prowadzeniu han-
dlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych przez 
gminy miejscach.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do ustawy, „celem inicjatywy jest rozpo-
wszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzanie 
przez władze gmin soboty i niedzieli jako dnia sprzedaży bezpośredniej. Gmina 
udostępniałby w sobotę i niedzielę miejsca dla rolników, którzy chcą sprzeda-
wać swoje produkty.

Zaproponowane rozwiązania przyczynią się do zwiększenia dochodów w go-
spodarstwach rolnych, a także sprzyjać będą upowszechnianiu produktów lokal-
nych, skracaniu i dywersyfikacji kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc 
bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych. Stworzenie 
na weekend miejsc sprzedaży dla rolników produktów rolnych i spożywczych 
przyczyni się również do pogłębiania powiązań producentów z konsumentami 
(oferowanie produktów znanego pochodzenia, w odpowiednich ilościach, czę-
sto po niższych cenach). Należy podkreślić, że sprzedaż produktów lokalnych 
w weekend na wyznaczonych miejscach w miastach jest dobrym rozwiązaniem 
dla producentów rolnych i konsumentów. Sobota, a w szczególności niedziela dla 
wielu rolników, z uwagi na charakter pracy w rolnictwie, jest często jedynym 
dniem w ciągu tygodnia, w którym mogą oni promować i sprzedawać swoje 
produkty. Natomiast mieszańcy miast w weekend będą mogli w dzień wolny od 
pracy zapoznać się z ofertą tradycyjnych, zdrowych, dobrej jakości polskich pro-
duktów. Ponadto polscy konsumenci coraz częściej są zainteresowani możliwo-
ścią zakupu świeżej żywności produkowanej w danym rejonie przez lokalnych 
rolników, gdzie nie ma długich łańcuchów dostaw i pośredników, a zapewnione 
są bliskie relacje producentów i konsumentów. Zatem skupienie handlu w so-
botę i niedzielę w jednym wyznaczonym w tym celu miejscu, na dogodnych dla 
rolników warunkach, leży w interesie nie tylko rolników, ale ma także wymiar 
społeczny i zdrowotny. Takie wyznaczone miejsce do sprzedaży polskich pro-
duktów rolnych i spożywczych będzie istotnym elementem rozwoju lokalnego 
i regionalnego”. Dziękuje bardzo.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Wnoszę o przyjęcie ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich domowników, aczkolwiek uważam, że powinno się 
rozwinąć głębszą dyskusję na tematy podejmowane w ustawie, ponieważ przy-
jęte przez Sejm rozwiązania nie są optymalne.

Za nieoptymalne uważam rozwiązanie, które zakłada ułatwienia w RHD 
tylko w wybrane i ściśle określone ustawą dni tygodnia, tj. piątki i soboty. A co 
z pozostałymi dniami tygodnia, w których tradycyjnie odbywają się tzw. rynecz-
ki? W wielu miejscowościach są to też np. wtorki, w większych miejscowościach 
targowiska odbywają się właściwie codziennie. O ile jestem w stanie przystać 
na nierozszerzanie wymienionych ułatwień w zakresie RHD na niedziele, o tyle 
uściślanie zapisów tylko do piątków i sobót wydaje mi się niezrozumiałe, tym 
bardziej w kontekście głównego argumentu uzasadniającego ustawę, jakim jest 
przyczynianie się do zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych i rozpo-
wszechniania sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w miastach.

Ponadto nie rozumiem wyłączenia z proponowanej ustawy pozostałych pro-
dukujących na mniejszą skalę produkty rolne grup społecznych, jakimi są np. 
działkowcy. W obecnym kształcie ustawa wyklucza jedne grupy społeczne, fa-
woryzując inne. Jest to niezgodne z konstytucyjnymi zasadami sprawiedliwości 
społecznej i równości.

Ponadto należy ponownie zastanowić się nad kwestią limitów żywności 
zbywanej w ramach RHD, ponieważ ich zupełny brak może prowadzić do wy-
korzystywania możliwości, jakie niesie ze sobą całkowite zniesienie limitów 
ilościowych – sytuacja taka może rodzić ryzyko, że znaczna część tej żywności 
będzie sprzedawana w sposób nieuczciwy, bez podatku.

Biorąc pod uwagę wymienione argumenty, wnoszę o wprowadzenie popra-
wek do proponowanej ustawy.
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Przemówienie senatora mieczysława Golby  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedujemy dziś nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego. Współczesne rolnictwo wymaga od rolników ciągłych inwestycji 
w gospodarstwo, które wiążą się z zakupem dodatkowej ziemi, rozbudową bu-
dynków gospodarczych, zakupem nowoczesnych maszyn czy inwestycjami 
w nowe gatunki roślin i zwierząt. Choć inwestycje te mają zmierzać do moder-
nizacji, a w konsekwencji do zwiększenia zysków gospodarstwa, niekiedy mogą 
się też okazać niepowodzeniem i skutkować znacznym zadłużeniem rolnika. To 
z kolei finalnie prowadzi do postępowania egzekucyjnego. Ale przepisy, przy-
najmniej w pewnym zakresie, chronią rolnika dłużnika przed nadmierną ak-
tywnością komorników.

Każda zmiana legislacyjna, nawet w sytuacji kryzysowej, wymaga uprzed-
niej wnikliwej i wszechstronnej analizy uwzględniającej całokształt czynników 
wpływających na konkretne rozwiązania prawne. Nowoczesne maszyny za-
pewniają komfort i szybkość pracy rolników, a nawozy i nowe środki ochrony 
roślin zwiększają plony. Postęp i wzrost produktywności nie są jednak osiąga-
ne za darmo. Bardzo wielu polskich rolników musiało w celu poprawy jakości 
i wielkości produkcji postawić wszystko na jedną kartę – zaciągnąć zobowią-
zania kredytowe w bankach. Warte podkreślenia jest to, że kredyty i pożyczki 
bankowe zaciągane przez rolników nie są małe. Zazwyczaj zaczynają się od kil-
kuset tysięcy złotych, a kończą na kwotach milionowych. Dla banków rolnik jest 
wiarygodnym klientem ze względu na stabilne warunki pracy, powtarzalność 
i, co najważniejsze, niemal pełne zabezpieczenie kredytu w środkach trwałych, 
inwentarzu i produkcji.

Należy jednak pamiętać, że egzekucja względem dłużnika będącego rolni-
kiem ma co do zasady taki sam przebieg jak egzekucja wobec każdej innej osoby. 
Procedowana ustawa zakłada wprowadzenie wielu rozwiązań, które mają na 
celu zabezpieczenie interesów dłużnika rolnika i jego gospodarstwa. Komornik 
prowadzący egzekucję nie może pozostawić rolnikowi wyłącznie tego, co jest mu 
niezbędne do utrzymania siebie i swojej rodziny, ale musi pozostawić również 
wszystko to, co umożliwi dalsze prowadzenie gospodarstwa.

Mimo że polska wieś względnie dobrze wygląda na tle mniejszych miast 
i miasteczek, niewiele osób z większych miejscowości zdaje sobie sprawę, jak 
zadłużeni są polscy rolnicy. Każdy sprzęt rolniczy to ogromny wydatek, a jedna 
maszyna nie wystarczy do realizacji dużego czy nawet średniego przedsięwzię-
cia. Dlatego tak wielu polskich rolników popadło w problemy finansowe. Zgodnie 
z podstawową zasadą postępowania egzekucyjnego działania komornika powin-
ny być dla rolnika jak najmniej dokuczliwe. Nie oznacza to jednak, że przymu-
sowe ściąganie długów będzie łatwym przeżyciem. Jeśli chodzi o listę wyłączeń 
spod egzekucji komorniczej względem rolnika, to należałoby podzielić ją na 2 
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części. Zgodnie z przepisami k.p.c. nie podlegają egzekucji 1 krowa lub 2 owce 
albo 3 kozy potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu 
członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów. 
Podane ograniczenia mają raczej charakter marginalny.

Pomimo dość szczegółowych regulacji w zakresie postępowania egzeku-
cyjnego zdarzają się niekiedy sytuacje, w których postępowanie egzekucyjne 
prowadzone jest niezasadnie lub z naruszeniem przepisów prawa. W takim wy-
padku dłużnikowi przysługują odpowiednie środki ochrony prawnej. Jednak 
w tej sytuacji komornik musi wystąpić do izby rolniczej właściwej ze względu 
na położenie gospodarstwa rolnego dłużnika w terminie 3 dni po dokonaniu za-
jęcia o wydanie opinii, czy dane składniki gospodarstwa rolnego są niezbędne 
do dalszego prowadzenia tego gospodarstwa. Zdecydowanie nie pasuje to już 
do obecnych czasów, kiedy zdecydowana większość rolników wykonuje swoje 
obowiązki zawodowo, a ich gospodarstwa przypominają bardziej fabryki pro-
dukcyjne. Takie zapisy ustawy pokazują też, jak bardzo teoria i przepisy pra-
wa oderwały się od realiów życia na wsi oraz rzeczywistych potrzeb rolników 
w zakresie ochrony ich praw. 

Mam nadzieję, że przepisy, które od kilku lat skutecznie chronią polskich 
rolników, dzięki podniesieniu ich rangi, pozwolą rolnikom w spokoju regulo-
wać zaległości, jeśli takowe będą powstawać, i w ten sposób zachować stabil-
ność funkcjonowania ich gospodarstw rolnych pomimo napotkanych trudności.



przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 33. posiedzenia Senatu

389

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24, 25 i 26 listopada 2021 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

ma za zadanie nadać określeniu zwierząt i przedmiotów należących do rolni-
ka prowadzącego gospodarstwo i niepodlegających egzekucji rangę ustawową, 
a nie, jak to aktualnie ma miejsce, poprzez unormowanie wyłącznie przepisami 
rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie okre-
ślenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które 
nie podlegają egzekucji (DzU poz. 1385).

Treść nowych przepisów w kodeksie postępowania cywilnego będzie od-
zwierciedlała postanowienia wymienionego rozporządzenia, a zmiany będą 
dotyczyły jedynie dostosowania odesłań oraz terminologii. W myśl projektu 
ustawy egzekucji nie podlega stado podstawowe zwierząt gospodarskich, tj. 
bydło mleczne, bydło mięsne, konie, kozy, owce, świnie, drób, zwierzęta fu-
terkowe, a ponadto zwierzęta gospodarskie poza stadem podstawowym, które 
są w drugiej połowie okresu ciąży oraz w okresie odchowu potomstwa, a tak-
że podstawowe maszyny i urządzenia, narzędzia rolnicze niezbędne do pracy 
w gospodarstwie, silosy na zboże i silosy na paszę, zapasy paliwa, zapasy opału 
na 6 miesięcy, nawozy i środki ochrony roślin, budynki gospodarcze i grunty 
rolne niezbędne do hodowli zwierząt. 

Jedynym odstępstwem będzie wydłużenie z 14 do 21 dni terminu wy-
znaczonego izbom rolniczym na wydanie opinii w przedmiocie zasadności 
wyłączenia spod egzekucji nadwyżki inwentarza żywego bądź przedmiotów 
w ilości większej, niż wynika z przepisu art. 829 k.p.c., dzięki czemu realna 
stanie się możliwość wydania opinii. Warto przy tym podkreślić, iż w czasie 
tym komornik powinien wstrzymać się z dokonaniem czynności egzekucyj-
nych dotyczących nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe 
oraz przedmiotów wymienionych w art. 8291 pkt 6, 8, 9, 11–13 15. Uchylenie 
art. 830 k.p.c. jest naturalną konsekwencją, jako że unormowanie w ustawie 
wszystkich zagadnień, które do tej pory były regulowane rozporządzeniem, 
sprawi, że aktualny przepis odsyłający do rozporządzenia stanie się zbędny. 
Zarówno zakres przedmiotowy omawianych przepisów, jak i uregulowania 
dotyczące zasad postępowania związanych z egzekucją nie budzą żadnych 
zastrzeżeń.

Jestem za przyjęciem procedowanej ustawy, ponieważ dzięki niej zwiększy 
się ochrona prawna dłużników będących rolnikami, którzy z pewnością ocze-
kują zmian w tym zakresie. Nie można bowiem dopuszczać do sytuacji, aby 
komornik zajmował u rolnika rzeczy czy zwierzęta, dzięki którym osiąga on 
dochody. W obecnym stanie prawnym niejednokrotnie tak się właśnie zdarza, 
przez co rolnicy zwiększają swoje zadłużenia jeszcze bardziej, a tym samym 
zostają pozbawieni jakichkolwiek dochodów z działalności rolniczej. Dzięki 
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wprowadzanym zmianom przeprowadzenie egzekucji wobec rolników będzie 
sprawniejsze, ale zapewniona będzie też prawidłowość postępowania z jedno-
czesnym poszanowaniem prawa rolnika do wykonywania pracy z wykorzysty-
waniem niezbędnych do tego przedmiotów i zwierząt.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania cywilnego jest inicja-

tywą senacką, zrodzoną na bazie postulatu zawartego w indywidualnej petycji 
wniesionej do Senatu, oznaczonej nr P9-43/19.

Autor petycji wystąpił z propozycją nowelizacji ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ponieważ jego zdaniem określenie 
zwierząt oraz przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, 
które nie podlegają egzekucji, stanowi materię ustawową. Tymczasem aktualnie 
problematyka ta jest normowana wyłącznie przepisami rozporządzenia ministra 
sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów nale-
żących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

Senat uznał wagę i zasadność argumentacji autora petycji, by nowe prze-
pisy były wzorowane na art. 8a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji, gdyż w świetle wymogów konstytucyjnych 
wszelkie wyłączenia spod egzekucji dotyczące zwierząt i rzeczy ruchomych po-
trzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego muszą być regulowane na 
poziomie ustawowym.

„Rozporządzenie jest bowiem aktem normatywnym, który może służyć je-
dynie wykonaniu ustawy, a nie ją zastępować, uzupełniać bądź też modyfiko-
wać przyjęte w niej rozwiązania. Art. 92 ust. 1 konstytucji przesądza poza tym, 
że upoważnienie do wydania rozporządzenia ma określać organ właściwy, za-
kres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. 
Stopień precyzji wymagany przez ustawę zasadniczą wyklucza zatem tzw. upo-
ważnienia blankietowe tudzież niekompletne. Przepisy upoważniające obarczone 
tego typu wadą, czyli zwłaszcza naruszające wymóg szczegółowości pod wzglę-
dem przedmiotowym lub treściowym, nie czynią zadość wyżej przywołanemu 
wzorcowi konstytucyjnemu. Ponadto zgodnie z regułą wyrażoną w art. 31 ust. 3 
konstytucji ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności 
i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne 
w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publiczne-
go bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności 
i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. 
Odnosząc powyższe tak do samego art. 830 k.p.c., jak i do wydanego na jego pod-
stawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie 
określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, 
które nie podlegają egzekucji, można postawić tezę, że obowiązujący stan praw-
ny nie odpowiada standardom wyznaczonym w art. 92 ust. 1, a także w art. 31 
ust. 3 w związku z art. 45 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 konstytucji”.

Przytoczyłem powyżej fragment uzasadnienia do omawianej ustawy, bo 
jest ono bardzo ważne także w kontekście procedowanej na tym posiedzeniu 
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plenarnym ustawy o ochronie granicy państwowej i dyskusji dotyczącej ogra-
niczania praw i wolności regulowanych rozporządzeniem.

Mimo że omawiana ustawa reguluje niewielki zakres spraw, jest bardzo istot-
na dla wielu rolników, szczególnie w okresie po pandemii koronawirusa, jak i po 
wielkich stratach hodowców spowodowanych przez epidemie ptasiej grypy czy 
ASF. Warto podkreślić, że tylko w okresie 4 pierwszych miesięcy tego roku zli-
kwidowanych zostało 20 tysięcy stad trzody chlewnej. Wydaje się, że w takich 
warunkach wyłączenie spod egzekucji komorniczej tych gospodarstw byłoby ze 
wszech miar pożądane, przynajmniej na określony okres. 

Będę głosował za przyjęciem ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem senackiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cy-

wilnego jest określenie zwierząt oraz przedmiotów należących do rolnika pro-
wadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji i które do tej pory były 
normowane przepisami rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 5 lipca 
2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego 
gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Jednocześnie projekt przewiduje 
uchylenie art. 830 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego.

W toku konsultacji projektu przedstawiono szereg opinii. Na temat projektu 
wypowiedział się m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi, który nie zgłosił uwag 
do projektu, oraz minister sprawiedliwości, który co do zasady „ocenił inicjatywę 
pozytywnie. Wskazał jednak na potrzebę wydłużenia terminu przewidzianego 
w projektowanym art. 8292 §2 na wydanie opinii przez izbę rolniczą – z 14 dni 
do np. 21 lub 30 dni od dnia doręczenia wezwania – oraz na zasadność zobli-
gowania komornika do dołączania do wniosku o wydanie takiej opinii proto-
kołów zajęcia składników majątkowych dłużnika wraz z informacją o łącznej 
wysokości dochodzonych od dłużnika należności. Minister zasugerował ponad-
to przesądzenie w ustawie charakteru prawnego wyżej wspomnianych opinii 
oraz wprowadzenie możliwości ich weryfikacji w drodze dopuszczenia dowodu 
z opinii biegłego. Dodatkowo w stanowisku ministra sprawiedliwości zwrócono 
uwagę na: negatywne konsekwencje wyłączeń objętych treścią proponowanego 
art. 8291 pkt. 6, 15 i 16 dla zdolności do zaciągania zobowiązań kredytowych przez 
poszczególnych rolników, wątpliwości związane z rozwiązaniem przyjętym 
w art. 8295 oraz kwestię poprawności przyjęcia w art. 2 projektowanej ustawy 
zasady bezpośredniego działania nowego prawa”.

W Sejmie nowelizację uchwalono 445 głosami, nie było głosów przeciw i nikt 
nie wstrzymał się od głosu. 

Popieram niniejszą ustawę. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Wnoszę o  częściowe odrzucenie zmian wprowadzanych do ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego, szczególnie dotyczących wyłączeń z egzeku-
cji komorniczych.

Nie ulega wątpliwości, że należy przeprowadzić nowelizację ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego w zakresie przeniesienia do ustawy zapisów rozpo-
rządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia 
przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie pod-
legają egzekucji. Wspomniane kwestie egzekucji powinny, zgodnie ze standarda-
mi konstytucyjnymi, być regulowane na drodze ustawy, a nie rozporządzenia. 
Projektowane zmiany właściwie wiernie przenoszą zapisy rozporządzenia do 
kodeksu postępowania cywilnego, jednakże dodaje się do nich kilka modyfika-
cji i doprecyzowań, które moim zdaniem, na pierwszy rzut oka, miały być ko-
rzystne dla rolników, jednak w dłuższej perspektywie czasowej i biznesowej nie 
tylko nie okażą się korzystne, ale będą z dużą mocą działać hamująco na rozwój 
gospodarstw rolnych i inicjatyw rolniczych.

To, co w zamierzeniu ustawodawcy miało spełniać cel ochrony rolników 
przed nadmiernymi rozmiarami egzekucji, a w praktyce stanowi wręcz swoisty 
immunitet dla rolników, działa jednocześnie na ich dużą niekorzyść. W konse-
kwencji proponowanych rozwiązań nastąpi wyłączenie z egzekucji wymienio-
nych nieruchomości: budynki gospodarcze i grunty rolne niezbędne do hodowli 
zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbęd-
nej nadwyżki inwentarza; budynki gospodarcze magazynowe, składowe, prze-
chowalnie oraz szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji 
roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem.

Wpłynie to istotnie na wycenę zabezpieczeń ekspozycji kredytowych wobec 
rolników indywidualnych. Na skutek tego znaczna, jeśli nie przeważająca licz-
ba wniosków kredytowych rolników będzie niemożliwa do zaakceptowania dla 
kredytodawców z uwagi na brak wystarczającego zabezpieczenia kredytu. Jak 
do tej pory, znacząca część kredytów udzielanych rolnikom była zabezpieczona 
poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach do nich należących, przy 
czym z reguły były to właśnie budynki gospodarcze i grunty rolne ze względu 
na fakt, iż rolnicy najczęściej nie są właścicielami innych nieruchomości.

W związku z tym zmiany wprowadzane do k.p.c. w proponowanym kształcie 
będą skutkować dalszym osłabieniem akcji kredytowej dla sektora rolniczego, 
co w dalszej perspektywie może spowodować zahamowanie inwestycji w rol-
nictwie i spowolnienie wzrostu gospodarczego w tym obszarze.

Ustawa osłabia również znacząco pozycję wierzycieli. Tworząc prawo, nale-
ży zawsze brać pod uwagę interesy wszystkich stron, których prawo to dotyczy, 
a nie faworyzować jednych kosztem drugich. W tej konkretnej sytuacji na no-
wych zapisach tracą kredytodawcy, komornicy i, jak się również okazuje, sami 
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domniemani beneficjenci nowelizacji, czyli rolnicy. Nadany im ustawą immu-
nitet egzekucyjny w postaci praktycznie całkowitej ochrony przed egzekucją 
spowolni, a nawet uniemożliwi ich rozwój na skutek niemożności uzyskania fi-
nansowania dla inwestycji. W związku z tym na nowelizacji najbardziej stracą ci 
rolnicy, którzy rozwijają się i z sukcesem prowadzą swoje gospodarstwa. Stracą 
oni kosztem tych, którzy sobie nie radzą i którym najpewniej nawet ochrona 
przed egzekucją nie pozwoli na rozwinięcie skrzydeł i zamianę gospodarstwa 
w dochodowe przedsięwzięcie.

Podsumowując, uważam, że należy ponownie bardzo precyzyjnie, mając 
na względzie szerszą perspektywę, spojrzeć na proponowane zmiany, dosto-
sować je do ogólnego kontekstu gospodarczego oraz skonfrontować je z pro-
pozycjami Zespołu do spraw oceny regulacji prawnych z zakresu ochrony 
rolników indywidulnych i producentów rolnych. Zespół ten został powołany 
zarządzeniem ministra sprawiedliwości, a w jego skład weszli przedstawiciele 
Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz eks-
perci ze Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych 
i Krajowej Rady Izb Rolniczych. Zespół przedstawił propozycje rozwiązania 
przedstawionego przeze mnie problemu, ale niestety nie doczekały się one re-
alizacji pomimo wielokrotnego ponawiania, m.in. przez środowisko bankowe, 
postulatu konieczności finalizacji prac i zmiany przepisów. W tym zakresie na-
leży zwrócić szczególną uwagę na wskazane zaliczenie do przedmiotów niepod-
legających egzekucji budynków gospodarczych i gruntów rolnych. Rozwiązania 
proponowane w nowelizacji oznaczają, że egzekucja z tych nieruchomości staje 
się niemożliwa, co prowadzi do zasygnalizowanych przeze mnie konsekwencji.
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Przemówienie senator haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedmiotowa ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnio-

nych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi 
stałej opieki, które nie mogą pobierać świadczenia pielęgnacyjnego w związ-
ku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na brak 
możliwości łączenia obu tych świadczeń, reguluje status wyłącznie rodziców, 
którzy otrzymali świadczenie emerytalne na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej eme-
rytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki. 
Pozytywną przesłanką popierającą procedowaną ustawę są zapisy dotyczące 
świadczenia wyrównawczego wypłacanego bez względu na obecnie otrzymy-
wany przez rodziców rodzaj świadczenia emerytalno-rentowego, którego wyso-
kość stanowić będzie różnicę pomiędzy wysokością świadczenia pielęgnacyjnego 
a kwotą poobieranego świadczenia emerytalno-rentowego.

Przedstawione ustawowe rozwiązanie przyjęte w odniesieniu do tej grupy 
opiekunów osób niepełnosprawnych uważam za pożądane i korzystne. Niepokój 
budzi regulacja dotycząca pozostawienia rodzicom pobierającym świadczenia 
pielęgnacyjne i ubiegającym się o określone świadczenia z zabezpieczeniem spo-
łecznego, tj. emeryturę, rentę itp., prawa do świadczenia korzystniejszego, jed-
nak tylko tym, którzy złożą stosowne wnioski po dniu 1 stycznia 2022 r. Tym 
samym wydaje się, że w przypadku osób, które już otrzymują świadczenia z za-
bezpieczenia społecznego, procedowana ustawa nic nie zmienia. 

Szkoda, że Sejm odrzucił poprawki opozycji, które zakładały rozszerzenie 
grupy uprawnionych do świadczenia wyrównawczego m.in. o osoby pobierają-
ce wcześniejszą emeryturę.
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Przemówienie senatora mieczysława Golby  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób pobierających wcześniej-

szą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki zakłada 
przyznanie świadczenia wyrównawczego w kwocie różnicy pomiędzy pobiera-
ną emeryturą EWK a świadczeniem pielęgnacyjnym. Projekt ustawy przewi-
duje, że osoby pobierające emeryturę EWK będą miały wypłacane świadczenie 
wyrównawcze, jeśli ich emerytury są niższe niż świadczenie pielęgnacyjne. 
Szacunkowa liczba uprawnionych do otrzymania emerytury EWK to ok. 25 ty-
sięcy osób, a przewidywany koszt regulacji wynosi ok. 165 milionów zł w 2022 r. 

Proponowane rozwiązania są bardzo potrzebne i oczekiwane, a procedowa-
ny kierunek zmian jest słuszny i jest krokiem do przodu. Ta ustawa stanowi 
moralne wypełnienie naszego zobowiązania – osób zdrowych w stosunku do 
tych rodziców, którzy poświęcili życie, by opiekować się swoimi dziećmi. O ile 
pierwotnie projekt zakładał, że świadczenie wyrównawcze będzie przyznawane 
przez ZUS z urzędu, o tyle w przepisach przyjętych ostatecznie przez Sejm za-
pisano, że opiekun będzie musiał złożyć w tej sprawie wniosek. W sytuacji, gdy 
wpłynie on do 28 lutego 2022 r., jego rozpatrzenie nastąpi do 31 marca przyszłe-
go roku, ale świadczenie wyrównawcze będzie przysługiwać już od 1 stycznia.

Mimo że emerytura EWK – w przeciwieństwie do świadczenia pielęgnacyj-
nego – zabezpiecza opiekuna dziecka niepełnosprawnego po ustaniu tej opieki, 
w projekcie ustawy proponuje się przyznać osobom uprawnionym do emery-
tury EWK, których emerytura jest niższa od kwoty świadczenia pielęgnacyj-
nego, świadczenie wyrównawcze do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. 
Podstawowym bowiem celem obydwu świadczeń jest zapewnienie środków 
utrzymania dla osób, które opiekują się (opiekowały się) niepełnosprawnym 
członkiem rodziny, rezygnując z tego tytułu z zatrudnienia.

W projekcie ustawy proponuje się, by w trakcie corocznej waloryzacji świad-
czeń emerytalno-rentowych emerytury EWK nie tylko podlegały waloryzacji, 
ale również by w przypadku, gdy są one niższe, były podwyższane do kwoty 
świadczenia pielęgnacyjnego obowiązującego od stycznia danego roku.

Ze względu na fakt, że istotą świadczenia emerytalnego jest zabezpiecze-
nie w sytuacji niezdolności do pracy w związku z niemożnością wykonywania 
pracy ze względu na wiek, w projekcie ustawy zaproponowano, by w stosunku 
do świadczenia wyrównawczego obowiązywały zasady analogiczne jak w przy-
padku emerytur i rent. Proponuje się ponadto, by świadczenie wyrównawcze 
wraz z odsetkami za opóźnienie było finansowane ze środków budżetu państwa, 
a koszty jego obsługi wynosiły 0,5% kwoty przeznaczonej na wypłatę świadcze-
nia wyrównawczego.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Zasadniczym i głównym celem proponowanej ustawy o świadczeniu wy-

równawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu 
opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki jest rozwiązanie istniejącego 
problemu tzw. emerytur EWK poprzez wsparcie finansowe grupy osób upraw-
nionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagający-
mi stałej opieki, przyznanej im na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowni-
ków opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki, którego przepisy 
obowiązywały do dnia 31 grudnia 1998 r.

Ustawa jest oczywiście pozytywnie rekomendowana przez senacką Komisję 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wraz z niezbędnymi poprawkami. 
Jedna z nich zakłada rozszerzenie grona uprawnionych do świadczenia wy-
równawczego, co jest absolutnie zasadne. Obecnie rodzice opiekujący się dzieć-
mi wymagającymi stałej opieki otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, jednak 
świadczenie to nie przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do eme-
rytury, renty, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyj-
nego, zasiłku przedemerytalnego czy świadczenia przedemerytalnego. Taka 
sytuacja oznacza, że świadczenia pielęgnacyjnego nie otrzymują także osoby 
pobierające emeryturę EWK. Tymczasem wysokości tych świadczeń znacznie 
się różnią. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to na chwilę obecną 1 ty-
siąc 971 zł, a najniższa emerytura wynosi 1 tysiąc 250 zł 88 gr brutto. Dlatego 
nie ulega wątpliwości, że ustawa była oczekiwana przez społeczeństwo, że jest 
bardzo ważna i potrzebna. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem procedowanego projektu ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla 

osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wy-
magającymi stałej opieki jest przyznanie świadczenia wyrównawczego, które 
stanowi dodatkowe wsparcie dochodowe dla osób pobierających wcześniejszą 
emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki, tzw. eme-
rytury EWK.

Projektowane rozwiązanie zakłada rodzaj rekompensaty z tytułu aktualnego 
zróżnicowania wysokości ich świadczenia emerytalnego z wysokością świad-
czenia pielęgnacyjnego, w przypadku gdy to pierwsze jest niższe od drugiego, 
albowiem rozwiązania systemowe są skonstruowane w ten sposób, że w przy-
padku nabycia emerytury odpada podstawa prawna do pobierania świadczenia 
pielęgnacyjnego.

Z przedstawionych szacunków wynika, że obecnie ok. 25 tysięcy 300 osób jest 
uprawnionych do emerytury EWK, co powoduje, że koszt wprowadzenia pro-
ponowanego rozwiązania w 2022 r. nie powinien przekroczyć 165 milionów zł.

Poprzez to świadczenie umożliwiono nabycie prawa do emerytury bez 
względu na wiek jednemu z rodziców, posiadającemu wymagany okres zatrud-
nienia – wynoszący 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn – zmuszonemu 
przerwać tę pracę z przyczyny wynikającej ze stanu zdrowia dziecka, które 
wymagało stałej opieki nad nim oraz pielęgnacji lub pomocy w czynnościach 
samoobsługowych. Rozporządzenie dające prawo do tego rodzaju emerytu-
ry utraciło moc obowiązującą z dniem 17 grudnia 1998 r., czyli z datą wejścia 
w życie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
ale nadal – na podstawie jej art. 186 ust. 3 – jego przepisy mogą być stosowane 
wobec tych osób, które przed dniem 1 stycznia 1999 r. nie zgłosiły wniosku, 
mimo że spełniły wszystkie warunki wymagane do uzyskania prawa do eme-
rytury bez względu na wiek.

Świadczenie pielęgnacyjne, obok zasiłku pielęgnacyjnego i specjalnego za-
siłku opiekuńczego, jest jednym ze świadczeń opiekuńczych. Pomoc w tej for-
mie przysługuje osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia, lub 
innej formy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o nie-
pełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie 
pielęgnacyjne przysługuje wszystkim tym, którzy zostali zmuszeni do zrezy-
gnowania z zatrudnienia lub z innej pomocy zarobkowej w celu podjęcia opieki 
nad poważnie niepełnosprawnym bliskim krewnym.



przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 33. posiedzenia Senatu

400

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24, 25 i 26 listopada 2021 r.

Nadrzędnym celem obydwu świadczeń jest zapewnienie środków utrzyma-
nia dla osób, które opiekują się lub opiekowały niepełnosprawnym członkiem 
rodziny, rezygnując z tego tytułu z zatrudnienia.

Zrównanie wysokości świadczeń bez względu na to, kiedy poszczególne osoby 
uprawnione zmuszone były do zrezygnowania z pracy zarobkowej w celu spra-
wowania opieki, jest realizacją zasady solidarności społecznej.

Podkreślenia wymaga fakt, że sprawowanie opieki przez osobę bliską jest ze 
wszech miar korzystne zarówno dla osoby wymagającej stałej opieki ze względu 
na niepełnosprawność, jak i dla systemu opieki instytucjonalnej, której koszty 
znacznie przewyższają koszty opieki sprawowanej przez krewnych.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Należy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że procedowana ustawa o świad-

czeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury na 
mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie upraw-
nień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wy-
magającymi stałej opieki jest słuszna, sprawiedliwa oraz oczekiwana przez 
społeczeństwo polskie.

Dobrym ruchem jest wyrównanie emerytury EWK do wysokości świadcze-
nia pielęgnacyjnego, mimo że zabezpiecza ona opiekuna dziecka niepełnospraw-
nego po ustaniu tej opieki, w przeciwieństwie do świadczenia pielęgnacyjnego, 
oraz objęcie jej coroczną waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych.

Warunki nabywania prawa do świadczenia wyrównawczego, tryb przy-
znawania go oraz zasady wypłacania i finansowania nie budzą żadnych moich 
wątpliwości. Wniosek osoby uprawnionej powinien zostać złożony do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych bądź innego organu emerytalno- rentowego, który 
będzie wydawał decyzję w tym zakresie. Świadczenie będzie wypłacane mie-
sięcznie w kwocie odpowiadającej różnicy pomiędzy kwotą świadczenia pielę-
gnacyjnego a kwotą emerytury EWK. Logiczne jest, iż ze względu na charakter 
świadczenia emerytalnego, które zabezpiecza osoby niemogące wykonywać pra-
cy ze względu na wiek, świadczenie wyrównawcze będzie podlegać podatkowi 
od osób fizycznych oraz składce na ubezpieczenie zdrowotne, analogicznie jak 
w przypadku emerytur i rent.

Uważam, że ustawa w całości zasługuje na poparcie. Stanowi ona bowiem 
odpowiedź na oczekiwania wielu osób opiekujących się swoimi niepełnospraw-
nymi dziećmi. Ich praca jest okupiona ciężkim, pełnym poświęceń i wyrzeczeń 
wysiłkiem. W sposób kompleksowy reguluje się tutaj kwestie dotyczące przy-
znawania świadczenia wyrównawczego, dzięki czemu osoby uprawnione nie 
powinny mieć problemu z uzyskaniem pomocy.
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Przemówienie senatora roberta mamątowa  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zasadniczym celem ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób upraw-

nionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi 
stałej opieki jest wsparcie finansowe grupy osób uprawnionych do wcześniejszej 
emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki, tzw. eme-
rytura EWK, przyznanej im na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników 
opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki, którego przepisy obowią-
zywały do dnia 31 grudnia 1998 r. Wspomniane rozporządzenie umożliwiało 
przejście na wcześniejszą emeryturę, bez względu na wiek, jednemu z rodziców 
posiadającemu wymagany okres zatrudnienia w ramach umowy o pracę – 20 lat 
dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn – lecz zmuszonemu przerwać tę pracę z po-
wodu stanu zdrowia dziecka wymagającego stałej opieki.

Świadczenie to będzie przyznawane na wniosek osobom, które: otrzymują 
wcześniejszą emeryturę w kwocie niższej niż wysokość świadczenia pielęgna-
cyjnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
oraz w dalszym ciągu sprawują opiekę nad dzieckiem z tytułu opieki, nad któ-
rym nabyły prawo do wcześniejszej emerytury. Będzie ono należne co miesiąc 
w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą świadczenia pielęgnacyjnego 
a kwotą pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego.

Na wniosek złożony do dnia 28 lutego 2022 r. świadczenie wyrównawcze bę-
dzie przysługiwało od dnia 1 stycznia 2022 r. Przy czym wniosek ten zostanie 
rozpatrzony do dnia 31 marca 2022 r., a przyznane świadczenie wyrównawcze 
zostanie wypłacone wraz ze świadczeniem emerytalno-rentowym po dokona-
niu rocznej waloryzacji.

Panie i Panowie Senatorowie, popieram ten projekt ustawy, ponieważ matki 
na emeryturze będą mogły otrzymać dodatkowe wsparcie. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem omawianej ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnio-

nych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej 
opieki jest przyznanie osobom uprawnionym do wcześniejszej emerytury na mocy 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. dodatkowego świadczenia wy-
równującego wysokość tych emerytur do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Ustawa określa warunki nabywania prawa lub przyznawania oraz zasady 
wypłacania i finansowania świadczenia wyrównawczego dla osób pobierających 
wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki.

Celem świadczenia wyrównawczego jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób 
pobierających wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagający-
mi stałej opieki, tzw. emeryturę EWK. Emerytura EWK przysługuje bez względu 
na wiek jednemu z rodziców posiadającemu wymagany okres zatrudnienia – 20 
lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn – w ramach umowy o pracę, a zmuszonemu 
przerwać tę pracę z powodu stanu zdrowia dziecka wymagającego stałej opieki.

Dodatkowo proponuje się przyznać osobom uprawnionym do emerytu-
ry EWK, których emerytura jest niższa od kwoty świadczenia pielęgnacyj-
nego, świadczenia wyrównawcze do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. 
Podstawowym celem obydwu świadczeń jest zapewnienie środków utrzyma-
nia osobom opiekującym się niepełnosprawnym członkiem rodziny, które re-
zygnują z tego powodu z zatrudnienia. W ustawie proponuje się, by w trakcie 
corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych emerytury EWK nie 
tylko podlegały waloryzacji, ale również w przypadku, gdy są one niższe, były 
podwyższone do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego obowiązującego od stycz-
nia danego roku. Świadczenie wyrównawcze będzie przyznawane na wniosek 
osoby uprawnionej składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego 
organu emerytalno-rentowego, który wypłaca świadczenia. Świadczenie wy-
równawcze będzie przysługiwać miesięcznie w kwocie brutto odpowiadającej 
różnicy pomiędzy kwotą świadczenia pielęgnacyjnego a kwotą emerytury EWK.

Wysoka Izbo, emeryturę EWK można było uzyskać do 1998 r., czyli od tego 
czasu upłynęły już 23 lata, a od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku 
też sporo, bo już 7 lat. To długi czas, przez który najbardziej poszkodowane przez 
los osoby nie miały tego świadczenia, a winę za to ponoszą kolejne ekipy rządzą-
cych. W tym rozwiązaniu nie ma mowy o żadnym wyrównaniu, żadnym zadość-
uczynieniu – może przyjdzie jeszcze taki moment, że to nastąpi. Tymczasem to 
rozwiązanie ustawowe powinno zostać wprowadzone najszybciej, jak to moż-
liwe, a jednocześnie powinny być prowadzone prace nad kolejnymi zmianami 
podnoszącymi świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, po-
prawiające ich bardzo trudną sytuację materialną.

Będę głosować za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnio-

nych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi 
stałej opieki określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady 
wypłacania i finansowania świadczenia wyrównawczego dla osób pobierających 
wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do ustawy w druku sejmowym nr 1614, „celem 
projektowanej regulacji jest przyznanie osobom uprawnionym do wcześniejszej 
emerytury na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w spra-
wie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dzieć-
mi wymagającymi stałej opieki (DzU poz. 149), którego przepisy obowiązywały 
do dnia 31 grudnia 1998 r., dodatkowego świadczenia wyrównującego wysokość 
tych emerytur do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (art. 2 projektowanej 
ustawy). Stąd też projekt ustawy określa warunki nabywania prawa, tryb przy-
znawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia wyrównawcze-
go dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi 
wymagającymi stałej opieki. Celem powyższego świadczenia wyrównawczego 
jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób pobierających wcześniejszą emeryturę 
z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (…). Proponowane roz-
wiązanie zakłada – wyłącznie dla grupy osób, które nigdy nie miały możliwości 
być uprawnionymi do świadczeń rodzinnych z tytułu opieki nad osobą niepeł-
nosprawną – pewnego rodzaju rekompensatę z tytułu aktualnego zróżnicowa-
nia wysokości ich świadczenia emerytalnego (EWK) z wysokością świadczenia 
pielęgnacyjnego (w przypadku gdy to pierwsze jest niższe od drugiego, bowiem 
rozwiązania systemowe są skonstruowane w ten sposób, że w przypadku nabycia 
emerytury odpada podstawa prawna do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego).

Projekt ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób pobierających wcze-
śniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki dotyczy 
wyłącznie tej grupy emerytów, którzy na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowni-
ków opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (DzU poz. 149) uzyskali 
prawo do emerytury, tzw. EWK. Szacuje się, że obecnie około 25,3 tysiąca osób jest 
uprawnionych do emerytury EWK, co powoduje, że koszt proponowanego rozwią-
zania w 2022 r. nie powinien przekroczyć 165 milionów zł. Proponuje się ponadto, 
by świadczenie wyrównawcze wraz z odsetkami za opóźnienie było finansowane 
ze środków budżetu państwa, a koszty jego obsługi wynosiły 0,5% kwoty przezna-
czonej na wypłatę świadczenia wyrównawczego (art. 11 projektowanej ustawy).”

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 438 posłów, 2 posłów się wstrzy-
mało od głosu i 2 posłów było przeciw. 

Popieram niniejszą ustawę. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Wnoszę o odrzucenie ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób upraw-
nionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi 
opieki w obecnie proponowanym kształcie.

Powyższa ustawa po przeredagowaniu jej nazwy na „ustawa o świadczeniu 
wyrównawczym dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi wymagającymi sta-
łej opieki pobierających świadczenie emerytalno-rentowe” oraz po rozszerzeniu 
jej na wszystkie osoby sprawujące opiekę nad własnymi dziećmi z niepełno-
sprawnościami, również tymi z niepełnosprawnościami od urodzenia, byłaby 
możliwa do zaakceptowania, a nawet konieczna, jednakże w obecnie propono-
wanym kształcie jest nie do przyjęcia przede wszystkim ze względu na narusze-
nie konstytucyjnych zasad sprawiedliwości społecznej i równego traktowania.

Proponowana ustawa stanowi naruszenie zasady równego traktowania osób 
będących w takiej samej sytuacji. Ustawa ma charakter fragmentaryczny i wy-
biórczy, nie traktuje w sposób sprawiedliwy różnych grup osób sprawujących 
opiekę nad własnymi dziećmi z niepełnosprawnościami, różniącymi się jedynie 
innymi oznaczeniami ZUS. Ustawa nie obejmuje swoim działaniem rodziców 
emerytów sprawujących opiekę nad dorosłymi dziećmi wymagającymi stałej 
opieki, będącymi osobami z niepełnosprawnościami od urodzenia – jest to nie-
znaczna grupa osób, gdyż przy życiu pozostało ok. 7 tysięcy obecnie pełnoletnich 
osób z niepełnosprawnościami od urodzenia – co tym bardziej jest niezrozumiałe 
w świetle procedowanej ustawy. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt błędnych wyliczeń 
będących podstawą opracowania ustawy oraz biorąc pod uwagę fakt, że ogólna 
liczba osób uprawnionych do świadczenia wyrównawczego wynosi ok. 33 tysięcy 
osób, wnioskuję, że przyznana na cel objęty ustawą kwota 240 milionów zł wydaje 
się wystarczająca do tego, aby objąć nią wszystkie ww. osoby, w tym oczywiście 
rodziców emerytów dzieci z niepełnosprawnościami od urodzenia.

Wyżej wspomniana grupa niezłomnych rodziców – bo jakże inaczej nazwać 
obecnych rodziców, seniorów i emerytów, sprawujących opiekę nad swoimi do-
rosłymi dziećmi ze znacznym stopniem niepełnosprawności od urodzenia, bez 
żadnego wynagrodzenia i wsparcia ze strony państwa wykonujących tę niezwykle 
ciężką pracę nieprzerwanie od dziesiątków lat, w niektórych przypadkach od 50 
i więcej lat – jest grupą społeczną ciągle wykluczaną i pomijaną przez kolejne rzą-
dy. Aczkolwiek, co dziwne, wcześniejsze stanowiska rządu z lat 2017–2018 w zde-
cydowany sposób stawiały sprawę jasno, wskazując, że sytuacji rodziców osób 
z niepełnosprawnościami nie można traktować wybiórczo. Dziś, poprzez proce-
dowanie omawianej ustawy, znów powrócono do wcześniejszej narracji, czyli do 
pomijania jednych, a wspomagania innych. Czy naprawdę tak trudno wypracować 
rozsądne rozwiązanie dla tak niewielkiej grupy osób, jak wcześniej wspomniałem? 
Obejmującej ok. 33 tysięcy osób w blisko 38-milionowym kraju. Czy rząd, podej-
mując takie inicjatywy, jak niniejsza, nie wykazuje się wystarczającą rzetelnością 
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i profesjonalizmem w zakresie znajomości tematu? Czy działania mające charakter 
wykluczający są z jakichś, naprawdę niezrozumiałych, przyczyn celowe? Jak dla 
mnie, jest to sytuacja co najmniej absurdalna i nie do zaakceptowania.

Wnoszę o objęcie proponowaną ustawą wszystkich osób, których dotyczy 
kwestia opieki nad dorosłymi dziećmi z niepełnosprawnościami, i o traktowa-
nie środowisk osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w sposób spra-
wiedliwy i jednolity.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debatujemy dzisiaj nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwią-

zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych ustaw, w której wprowadza się zmiany do usta-
wy z dnia 2 marca 2020 r., dotyczące głównie zasad rozliczania dofinansowań 
otrzymanych przez przedsiębiorców z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych.

Wskazane zmiany w zakresie zasad rozliczania przyznanej pomocy w prze-
ważającym zakresie należy ocenić pozytywnie. Obecnie, jeśli czytać ustawę 
literalnie, w przypadku, gdyby przedsiębiorca, który uzyskał pomoc w postaci 
wsparcia dotyczącego utrzymania miejsc pracy nieobjętych przestojem ekono-
micznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, zwolnił pracownika z przy-
czyn go niedotyczących, skutkowałoby to koniecznością zwrotu przez takiego 
przedsiębiorcę całego otrzymanego dofinansowania. Po wejściu w życie pro-
cedowanych zmian zwrot dotyczyć będzie jedynie tej części dofinansowania, 
która przypadła na zwolnionego pracownika, a zwrot całości dofinansowania 
następować będzie jedynie w przypadku poważnych i daleko idących naruszeń.

Ułatwiony też jest dostęp do pożyczek na przebranżowienie, poprawia się 
sytuacja cudzoziemców na polskim rynku pracy. Wszystkie te zmiany to krok 
w dobrym kierunku, chociaż krok mocno spóźniony, ponieważ problemy, które 
rozwiązuje ta ustawa, wystąpiły już dawno temu. Lepiej jednak późno niż wcale.

Dobrze się stało, że na etapie prac sejmowych wprowadzono do omawianej 
ustawy poprawki, które poprawiły niektóre zapisy niekorzystne dla przedsię-
biorców, w tym przede wszystkim złagodzono zapisy w art. 31zzu i 31zzt, doty-
czących sankcji karnych.

Będę głosować za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem kolejnej, jakże ważnej rządowej nowelizacji ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych jest kompleksowe uzupełnienie przepisów w zakresie rozliczeń świad-
czeń przyznanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 
rzecz ochrony miejsc pracy w ramach pomocy państwa w związku z epidemią 
COVID-19.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do niniejszej nowelizacji, „w ramach świad-
czeń przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych, zwanej dalej «ustawą COVID-19», wspierających przedsiębiorców i inne 
podmioty zatrudniające pracowników w związku z kryzysem wywołanym 
epidemią COVID-19 udzielono m.in. świadczeń z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w formie dofinanso-
wania wynagrodzeń pracowników.

Na dzień 31 sierpnia 2021 r. z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych udzielono wsparcia: na podstawie art. 15g – dla 1 713 tysięcy. 
miejsc pracy objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem 
czasu pracy na kwotę 6 799 milionów zł; na podstawie art. 15gg – dla 1 750 ty-
sięcy miejsc pracy nieobjętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wy-
miarem czasu pracy na kwotę 7 289 milionów zł; na podstawie art. 15gga – dla 
408 tysięcy miejsc pracy określonych branż na kwotę 1 947 milionów zł. Łącznie 
wojewódzkie urzędy pracy udzieliły wsparcia na kwotę 16 035 milionów zł.

Ze względu na bezprecedensową sytuację wywołaną epidemią COVID-19 
i potrzebę wsparcia w możliwie najkrótszym czasie podmiotów znajdujących 
się w trudnej sytuacji ekonomicznej, świadczenia były udzielane na podsta-
wie wniosków, które opierały się na oświadczeniach o spełnianiu warunków 
uprawniających do ubiegania się o wsparcie, składanych przez ubiegające się 
o to wsparcie podmioty”.

„Doprecyzowanie przepisów będzie korzystne dla przedsiębiorców i innych 
podmiotów, które otrzymały dofinansowanie wynagrodzeń dla swoich pra-
cowników. Dzięki doprecyzowaniu przepisów podmioty te będą miały większą 
wiedzę na temat swojej sytuacji prawnej w związku z uzyskaniem pomocy oraz 
możliwych konsekwencji w przypadku braku realizacji obowiązków wynika-
jących z ustawy COVID-19. Doprecyzowanie przepisów minimalizuje również 
ryzyko powstawania różnych interpretacji oraz wydawania różnych rozstrzy-
gnięć przez organy stosujące te przepisy, a także przez sądy. Wpłynie również 
pozytywnie na usprawnienie rozliczeń, co również jest korzystne dla odbiorców 
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wsparcia. Beneficjenci szybciej uzyskają ostateczne rozliczenie i pewność, że ich 
rozliczenie zostało uznane za dokonane prawidłowo.

Zamiar wprowadzenia zmian do ustawy COVID-19 został bardzo pozytyw-
nie oceniony przez wojewódzkie urzędy pracy, które wskazywały na trudności 
w stosowaniu przepisów w zakresie rozliczania i zwrotów środków w obecnym 
kształcie. Proponowane uregulowania były też konsultowane z wojewódzkimi 
urzędami pracy.

Proponowane zmiany ułatwiają pracę wojewódzkim urzędom pracy, na które 
nałożono ustawą COVID-19 wiele nowych zadań związanych z przyznawaniem 
i rozliczeniem świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w formie dofinansowa-
nia wynagrodzeń pracowników. Należy podkreślić, że samo udzielenie wsparcia 
stanowi mniejszą część tych zadań, większych nakładów pracy wymaga rozli-
czenie przekazanego wsparcia. Nie wszyscy korzystający ze wsparcia wywią-
zali się rzetelnie z nałożonych na nich obowiązków, w szczególności takich, jak 
złożenie rozliczenia czy zwrot niewykorzystanych na dofinansowanie wyna-
grodzeń środków”.

W Sejmie za uchwaleniem ustawy opowiedziało się 431 posłów, 10 posłów 
było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Zdecydowanie popieram niniejszą nowelizację. Bardzo dziękuję.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Gospodarki na całym świecie, w tym gospodarka polska, zmagają się od 

kilkunastu miesięcy ze skutkami nadal trwającej pandemii koronawirusa. 
Wywołany w związku z koniecznością wprowadzenia lockdownu kryzys odbi-
ja się do dziś na wielu aspektach gospodarki, m.in. na rynku pracy. Problemy 
na rynku pracy prowadzą z kolei do obniżenia warunków życia obywateli i tym 
samym rodzą problemy społecznoekonomiczne. Mimo kryzysu stopa bezrobocia 
na całe szczęście utrzymuje się na niskim poziomie. Mimo to wiele firm wciąż 
mierzy się z wyzwaniami, niekiedy firmy upadają, zostawiając pracowników bez 
środków do życia i często z niewypłaconymi wynagrodzeniami. Między innymi 
dlatego w 1994 r. powstał Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
mający na celu ochronę płac pracowników, ochronę przed utratą wynagrodze-
nia spowodowaną niewypłacalnością pracodawcy. Ale aby pomoc dla poszko-
dowanych kryzysem pandemicznym mogła być efektywna, należy usprawnić 
działanie funduszu.

Zaproponowane w nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z COVID-19 zmiany w przepisach, w szczególności usprawnienie dzia-
łania wojewódzkich urzędów pracy, które są zobowiązane do realizacji rozliczeń 
i kontroli wsparcia udzielonego z funduszu oraz uwzględnienie w planie finanso-
wym Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
w latach 2022–2024 kosztów na dalszą realizację zadań wynikających z ustawy 
dotyczącej COVID-19, sprawi, że pracownicy obawiający się o swoje wynagro-
dzenia w przypadku splajtowania firmy przynajmniej teoretycznie mogą spać 
spokojnie. Oczywiście trzeba zadbać o to, aby nowe przepisy zostały skutecznie 
wprowadzone w życie.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Wnoszę o przyjęcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw – po uwzględnieniu poprawek wnoszonych przez senacką Komisję 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Cel nowelizacji uważam za słuszny. Jest ona potrzebna z praktycznego punktu 
widzenia, bowiem zmiany do ustawy wnoszą kompleksowe uzupełnienie przepi-
sów w zakresie rozliczeń świadczeń przyznanych z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach pomocy 
państwa w związku z epidemią COVID-19. 

Doprecyzowanie przepisów ma przyczynić się do zwiększenia pewności 
prawnej przedsiębiorców i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowa-
nie, w tym również w zakresie możliwych konsekwencji prawnych w przypadku 
niewywiązania się z obowiązków wynikających z ustawy dotyczącej COVID-19. 
Doprecyzowanie przepisów zminimalizuje ponadto ryzyko niejednolitych in-
terpretacji oraz wydawania różnych rozstrzygnięć przez organy stosujące prze-
pisy, także sądy.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich 

w 2023 r. zawiera rozwiązania prawne mające umożliwić województwu mało-
polskiemu, województwu śląskiemu oraz miastu Kraków terminowe wykona-
nie przedsięwzięć oraz stworzenie warunków do właściwej organizacji igrzysk, 
a także wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy Host City Contract.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji, „projektowana ustawa ma stwo-
rzyć warunki umożliwiające właściwą organizację igrzysk oraz wypełnienie 
zobowiązań wynikających z umowy Host City Contract. Konieczne jest zatem 
opracowanie rozwiązań prawnych zapewniających efektywne działanie orga-
nizatorów w zakresie sprawnego przygotowania, zorganizowania i przeprowa-
dzenia igrzysk, w szczególności: określenia warunków realizacji przedsięwzięć 
w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych 
obiektów budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych 
do przeprowadzenia igrzysk oraz wskazanie podmiotów, które będą mogły je 
realizować; określenie sposobu finansowania lub dofinansowania niektórych 
kosztów organizacji igrzysk oraz przygotowania i realizacji przedsięwzięć; okre-
ślenie zasad udzielania i realizacji zamówień publicznych podmiotom reali-
zującym przedsięwzięcia związanych z organizacją igrzysk; określenie zasad 
tworzenia i działania spółki celowej oraz warunków umowy o powierzeniu tej 
spółce realizacji zadań związanych z przygotowaniem igrzysk; określenie za-
sad w postępowaniu administracyjnym dotyczącym realizacji przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć określi Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 
biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego i terminowego przy-
gotowania igrzysk. Oczekiwanym efektem wdrożenia rekomendowanych roz-
wiązań jest sprawne zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzenia sportowego, 
przy wsparciu budżetu państwa w zakresie finansowania niektórych kosztów 
organizacji igrzysk. W przypadku braku uregulowań prawnych rangi ustawo-
wej przekazanie niektórych środków z budżetu państwa, sprawna realizacja 
niezbędnych przedsięwzięć oraz prawidłowa działalność spółki celowej, zgodna 
z wytycznymi i założeniami EOC wynikającymi z umowy, mogą nie zostać za-
pewnione, a w konsekwencji przygotowanie i przeprowadzenie igrzysk będzie 
obarczone dużym ryzykiem”.

W Sejmie za uchwaleniem ustawy głosowało 267 posłów, 160 było przeciw, 
10 wstrzymało się od głosowania. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wyrażam aprobatę w związku z procedowaną uchwałą w sprawie obecnego 

stanu ochrony zdrowia ze względu na konieczność zwrócenia uwagi na aktualny 
stan zdrowia społeczeństwa polskiego, szczególnie w dobie kryzysu zdrowotne-
go wywołanego pandemią COVID-19. 

Ochrona zdrowia jest przykładem sektora, gdzie brak odpowiednich zało-
żeń programowych i konsekwencji w przeprowadzanych reformach przynosi 
wiele rozczarowań. Istotnymi problemami są m.in.: niewystarczające nakłady 
na funkcjonowanie systemu, ograniczenie dostępności świadczeń oraz pogłę-
biające się zadłużenie części podmiotów leczniczych. Konsekwencje niedofi-
nansowania ponoszą nie tylko pacjenci, ale również zarządzający szpitalami. 
Pandemia COVID-19 dodatkowo ujawniła problemy związane z opieką zdro-
wotną w Polsce, a obecna sytuacja udowodniła, że stan zdrowia społeczeństwa 
powinien być priorytetem w działaniach rządu, ponieważ jest to podstawowy 
warunek zrównoważonego rozwoju społecznego-gospodarczego i stabilnego 
funkcjonowania państwa. 

Aktualne problemy środowiska medycznego oraz podjęcie konkretnych dzia-
łań ograniczających rozprzestrzenianie się choroby podczas czwartej fali pan-
demii powinny być dla rządu RP sprawami najwyższej wagi.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-Leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przy okazji procedowania uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdro-

wia nie może zabraknąć mojego głosu jako wałbrzyszanki. Dzisiaj jest to ważne 
podwójnie, bo poza tym, że jestem lokalną patriotką, jestem też dumna z tego, 
że moje miasto, a przede wszystkim jego reprezentanci – prezydent miasta 
Wałbrzycha, pan dr Roman Szełemej, i radni Rady Miejskiej Wałbrzycha – jako 
pierwsi i jedyni podjęli uchwałę, która była apelem i miała na celu wprowa-
dzenie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 przez mieszkańców miasta 
Wałbrzycha oraz inne osoby wykonujące pracę na terenie miasta Wałbrzycha. 
Podobny ton miała uchwała wzywająca ministra zdrowia do umieszczenia cho-
roby COVID-19 w wykazie chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień 
oraz wezwania GIS do zmiany programu szczepień ochronnych na rok 2021 
i wprowadzenia dla osób powyżej osiemnastego roku życia obowiązku podda-
nia się szczepieniom przeciwko COVID-19.

Te odważne gesty i decyzje rady były wynikiem odpowiedzialności za zdro-
wie i życie. Miały być wskazówką dla innych, głównie rządzących, jak zahamo-
wać epidemię. A impulsem były i wciąż są dramatycznie wysoka śmiertelność 
naszych obywateli oraz absolutny i porażający paraliż służby zdrowia, spowodo-
wany dodatkowymi zachorowaniami na COVID-19 obywateli i ciężkim przebie-
giem choroby, w którym chory wymaga hospitalizacji. Jednym ze spodziewanych 
efektów apelu miała być debata o stanie naszego państwa i działań rządzących, 
a raczej ich braku, w związku z szalejącą pandemią. Rozgorzała dyskusja, a rad-
ni i – szczególnie – prezydent stali się celem bezprzykładnej kampanii ruchów 
antyszczepionkowców, pełnej agresji i oszczerstw. Do dzisiaj ona nie ustała. 
Odwaga, jaką wykazali się samorządowcy z Wałbrzycha, powinna towarzy-
szyć premierowi, ministrowi zdrowia i całej ekipie rządzących, szczególnie że 
uchwała i apel samorządowców z Wałbrzycha pokrywają się z rekomendacjami 
rady, która doradza premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Ponieważ także dzisiejszy apel, dzisiejsza uchwała pokazuje całkowitą bier-
ność rządzących wobec czwartej fali pandemii, ale także poprzednich i kolejnych, 
zwracam się do pana ministra Niedzielskiego z pytaniami, które powielam za 
radnymi i prezydentem miasta.

Po pierwsze, jakie kroki poczyniono w celu wprowadzenia obowiązku szcze-
pień przeciwko COVID-19?

Po drugie, jakie skuteczne działania podjęto w celu radykalnego zwiększenia 
liczby szczepień i uzyskania bezpieczeństwa populacyjnego?

Po trzecie, jakie przedsięwzięcia są planowane w związku z lawinowym 
wzrostem zakażeń i śmiertelności?

Proszę o odpowiedź na piśmie na powyższe pytania. Dziękuję.
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Przemówienie senator małgorzaty kopiczko  
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

I. Przygotowanie do IV fali
1. Baza łóżkowa
Na potrzeby pacjentów z podejrzeniem i zakażonych SARS-CoV-2 zabez-

pieczono 24 tysiące 533 łóżka, w tym 2 tysiące 225 respiratorowych (od końca 
sierpnia 2021 r. baza łóżkowa dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i za-
każonych wirusem SARS-CoV-2 zwiększyła się o 18 tysięcy 531 łóżek, w tym 
1 tysiąc 647 respiratorowych). Aktualnie działają 22 szpitale tymczasowe, któ-
re dysponują bazą łóżkową na poziomie 2 tysięcy 305 łóżek, w tym 351 respi-
ratorowych (od końca sierpnia uruchomionych zostało dodatkowo 13 szpitali 
tymczasowych). W gotowości do udzielania świadczeń pozostają 4 szpitale 
tymczasowe pasywne (Łódź, Ciechocinek, Gdańsk, Narodowy), które mogą 
być uruchamiane w przypadku zwiększenia liczby zakażeń i hospitalizacji. 
W przypadku dalszej konieczności zwiększenia bazy łóżkowej planuje się uru-
chomienie do 20 grudnia kolejnych łóżek – do poziomu 31,5 tysiąca, w tym 
2 tysięcy 850 respiratorowych. W szpitalach tymczasowych, już funkcjonu-
jących i przygotowanych do uruchomienia, planowane jest zwiększenie bazy 
łóżkowej o ok. 1,5 tysiąca.

2. Rezerwy i zasoby
Na potrzeby szpitali przekazywany jest na bieżąco niezbędny sprzęt medycz-

ny: respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, ssaki medyczne, aparaty do 
wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, łóżka szpitalne, tlen i butle tleno-
we lub zbiorniki na tlen, reduktory do butli, dozowniki do tlenu, termometry 
elektroniczne, defibrylatory, laryngoskopy, urządzenia do kompresji klatki pier-
siowej, aparaty USG, RTG, EKG, tomografy komputerowe, analizatory POCT, 
aparaty do sztucznego oddychania, a także sprzęt jednorazowego użytku i inny 
asortyment w zależności od potrzeb podmiotów. Bezpośrednio przez MZ, czyli 
poza rezerwami, wydano podmiotom leczniczym: respiratory – 100 sztuk; kar-
diomonitory – 550 sztuk; urządzenia do kompresji klatki piersiowej – 330 sztuk; 
tomografy komputerowe – 8 sztuk; ECMO – 2 zestawy; aparaty do ciągłych te-
rapii nerkozastępczych – 26 sztuk. Z rezerw strategicznych wydano: respira-
tory – ponad 7 tysięcy sztuk. Ponadto wydano: TK – 25 sztuk; RTG – 115 sztuk; 
aparaty do terapii wysokoprzepływowej – 2,8 tysiąca sztuk; EKG – 241 sztuk; 
USG – 85 sztuk; łóżka szpitalne – 7,2 tysiąca sztuk; kardiomonitory – ponad 
13 tysięcy; płyny dezynfekcyjne – ponad 25 milionów litrów; maski ochronne 
– ponad 700 milionów sztuk; rękawiczki – ponad 300 milionów; kombinezony 
ochronne – ponad 6 milionów sztuk; przyłbice – 4,5 miliona; gogle – 3,5 milio-
na; osłony na buty – 6,5 miliona; ECMO – 12 sztuk.

3. Potencjał, wydajność laboratoriów
Aktualnie działa 321 laboratoriów, w  tym 293 posiadające kontrakt 

z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szacowane możliwości diagnostyczne 
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laboratoriów COVID wynoszą ponad 192 tysiące testów na dobę; mobilnych 
punktów pobrań (drive-thru) funkcjonuje ok. 500.

II. Szczepienia przeciwko COVID (dane na dzień 24 listopada 2021 r.)
1. Dane liczbowe
Łączna liczba wykonanych szczepień: 40,69 miliona. Pełną dawką zostało za-

szczepione 20,30 miliona osób (53% populacji). Dawką przypominającą zostało 
zaszczepione 1,82 miliona, a dawką dodatkową uzupełniającą – 283 tysiące 682 
osoby. Liczba zaszczepionych I dawką w grupie wiekowej 12–17 lat: 878 tysięcy 147 
osób. Liczba zaszczepionych II dawką w grupie wiekowej 12–17 lat: 813 tysięcy 781 
osób. Liczba obecnie aktywnych punktów szczepień przeciwko COVID: 8 tysięcy 
420. Osoby w wieku 50+ od dnia 24 listopada 2021 r. będą mogły zapisać się na 
dawkę przypominającą w skróconym odstępie czasowym, tj. po 5 miesiącach od 
przyjęcia szczepionki w schemacie podstawowym. Obecnie oczekujemy na de-
cyzję EMA w sprawie szczepień dzieci w wieku 5+. Aktualnie MZ przygotowuje 
procedurę szczepień dla grupy wiekowej 5–11 lat.

2. Ważne informacje z ostatniego tygodnia
Dla osób 50+ skrócono okres pomiędzy zakończeniem szczepień podsta-

wowych a przyjęciem dawki przypominającej. Było 6 miesięcy, obecnie jest 5 
miesięcy. 24 listopada zostały wystawione skierowania dla osób 50+, które kwa-
lifikują się już do szczepień przypominających. W grudniu planowane jest roz-
poczęcie szczepień dla dzieci w wieku 5+.

Szczepienia I dawką są najlepszym wskaźnikiem do wykazania zaintere-
sowania szczepieniami w okresie IV fali pandemii. Ze szczegółowo przeanali-
zowanych przez Centrum e-Zdrowia (Departament Centrum Analiz) danych 
wynika wzrost zainteresowania szczepieniami, tj. odnotowano wzrost liczby 
szczepień o 29% tydzień do tygodnia w okresie od 15 listopada do 21 listopada. 
Ta tendencja wynika z analizy tygodniowej liczby szczepień oraz poszczegól-
nych grup wiekowych.

III. Środki wydane na realizację zadań związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19

W latach 2020–2021 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
wyodrębniono do dyspozycji ministra zdrowia pulę środków, z której finan-
sowane były i są zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czeniem skutków pandemii COVID-19. W 2020 r. łączne wydatki na realizację 
zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w zakresie ochrony zdrowia 
wyniosły 10 miliardów 129 milionów 900 tysięcy zł (były to wydatki budże-
tu państwa i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) i przeznaczone zostały 
na sfinansowanie m.in.: zadań realizowanych przez NFZ, w tym np. kosztów 
świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych chorym na COVID-19 – 2 miliardy 
256 milionów 300 tysięcy zł; kosztów uruchomienia szpitali tymczasowych 
– 379,8 miliona zł.

W 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z wnioskowanej puli środ-
ków w wysokości 34 miliardów 339 milionów 600 tysięcy zł, dotychczas (stan 
na dzień 21 listopada 2021 r.) uruchomiono środki w wysokości 26 miliardów 
294 milionów 200 tysięcy zł na sfinansowanie m.in.: zadań realizowanych przez 
NFZ, w tym np. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych chorym na 
COVID-19 – 10 miliardów 342 miliony 100 tysięcy zł; zakupu szczepionek prze-
ciw COVID-19 – 4 miliardy 121 milionów 200 tysięcy zł; zakupu leku Veclury 
(remdesevir) – 546,2 miliona zł; wydatków bieżących wojewodów związanych 
z przeciwdziałaniem pandemii – 415,5 miliona zł.

Na kontynuację realizacji wskazanych zadań związanych z  przeciw-
działaniem COVID-19 w 2022 r., oprócz kwoty nakładów zaplanowanych 
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zgodnie z ustawą, tj. 133,6 miliarda zł, oszacowano potrzeby zgodnie z planem 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 21 miliardów 565 milionów 
900 tysięcy zł.

IV. Wzrost nakładów na ochronę zdrowia
Pomiędzy rokiem 2015 (74,7 miliarda zł) a 2020 (107 miliardów zł) nakłady 

na ochronę zdrowia według planu wzrosły o 44,2%, a według wykonania (od-
powiednio 77,2 miliarda zł i 116,3 miliarda zł) zwiększyły się o 50,7%. Wzrost 
pokazuje wykres.*

V. Dodatkowe środki dzięki ustawie 7%
Dodatkowe środki, o jakie zostaną zwiększone nakłady na ochronę zdrowia 

dzięki ustawie 7%, pokazuje wykres.****

VI. Wzrost gwarantowanych najniższych wynagrodzeń zasadniczych – przy-
kładowe grupy

Wzrost według stanu obecnego i stanu od lipca 2022 r., zgodnie ze stanowi-
skiem Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia z 5 listopada 2021 r.: le-
karz specjalista (I stopień) – z 6 tysięcy 769 zł do 8 tysięcy 45 zł, wzrost o 1 tysiąc 
275 zł (wzrost o 18,8%); lekarz ze specjalizacją I stopnia – z 6 tysięcy 201 zł do 
8 tysięcy 45 zł, wzrost o 1 tysiąc 844 zł (wzrost o 29,7%); magister pielęgniarstwa, 
fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją – z 5 tysięcy 
478 zł do 7 tysięcy 157 zł, wzrost o 1 tysiąc 679 zł (wzrost o 30,6%); magister 
farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, psycholog 
bez specjalizacji – z 4 tysięcy 186 zł do 5 tysięcy 659 zł, wzrost o 1 tysiąc 473 zł 
(wzrost o 35,2%); ratownik medyczny, pielęgniarka ze średnim wykształceniem 
– z 3 tysięcy 772 zł do 5 tysięcy 215 zł, wzrost o 1 tysiąc 443 zł (wzrost o 38,2%); 
opiekun medyczny, technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 tysięcy 
772 zł do 4 tysięcy 771 zł, wzrost o 999 zł (wzrost o 26,5%); sanitariusz, salowa – 
z 3 tysięcy 49 zł do 3 tysięcy 606 zł, wzrost o 557 zł (wzrost o 18,3%).

VII. Informacje dotyczące wzrostu liczebności kadr medycznych
1. Lekarze i lekarze dentyści
1.1. Limity na studia na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny:
— kierunek lekarski: studia stacjonarne w języku polskim – aktualnie 

5 tysięcy 479 miejsc, rok akademicki 2015/2016 – 3 tysiące 589 miejsc, wzrost 
o 1 tysiąc 890 miejsc; studia niestacjonarne w języku polskim – aktualnie 1 736 
miejsc, rok akademicki 2015/2016 – 1 tysiąc 48 miejsc, wzrost o 688 miejsc;

— kierunek lekarsko-dentystyczny: studia stacjonarne w języku polskim – 
aktualnie 828 miejsc, rok akademicki 2015/2016 – 810 miejsc, wzrost o 18 miejsc; 
studia niestacjonarne w języku polskim – aktualnie 228 miejsc, rok akademicki 
2015/2016 – 256 miejsc, spadek o 28 miejsc.

1.2. Liczba uczelni kształcących na kierunku lekarskim i lekarsko-denty-
stycznym: kierunek lekarski – aktualnie 22 (w tym 4 niepubliczne), w roku 
akademickim 2015/2016 – 15 (tylko publiczne); wzrost o 7 uczelni.

1.3. Liczba lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód:
— lekarze – aktualnie (stan na 31 września 2021 r.) 145 tysięcy 661 leka-

rzy, stan na 31 grudnia 2015 r. – 131 tysięcy 76 lekarzy, wzrost o 14 tysięcy 585 
lekarzy;

— lekarze dentyści – aktualnie (stan na 31 września 2021 r.) 39 tysięcy 672 le-
karzy dentystów oraz podwójne prawo wykonywania zawodu, stan na 31 grudnia 
2015 r. – 35 tysięcy 908 lekarzy dentystów oraz podwójne prawo wykonywana 
zawodu, wzrost o 3 tysiące 764 lekarzy dentystów.

  * Wykres do wglądu w dokumentacji Biura Prac Senackich.
** Wykres do wglądu w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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1.4. Liczba lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji: aktualnie 
(stan na 31 września 2021 r.) 26 tysięcy 557 lekarzy i lekarzy dentystów, w tym 
20 tysięcy 577 w trybie rezydenckim, stan na 31 grudnia 2015 r. – 23 tysiące 582 
lekarzy i lekarzy dentystów, w tym 15 tysięcy 722 w trybie rezydenckim, wzrost 
o 2 tysiące 975 lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji.

2. Pielęgniarki i położne
2.1. Liczba osób rozpoczynających studia
W roku akademickim 2015/2016 liczba studentów I semestru na kierunku 

pielęgniarstwo I stopnia wynosiła 5 tysięcy 935 osób, a w roku 2020/2021 – 
8 tysięcy 202; nabór większy o 2 tysiące 267.

W roku akademickim 2015/2016 liczba studentów I semestru na kierunku 
położnictwo I stopnia wynosiła 953 osoby, a w roku akademickim 2020/2021 – 
1 tysiąc 218; nabór większy o 265 osób.

2.2. Liczba uczelni kształcących na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo
Kierunek pielęgniarstwo: liczba szkół wzrosła z 77 uczelni w 2015 r. do 110 

uczelni w 2021 r. Kierunek położnictwo: liczba szkół wzrosła z 18 uczelni w 2017 r. 
do 31 uczelni w 2021 r.

2.3. Liczba pielęgniarek i położnych wykonujących zawód (aktywnych 
zawodowo)

Łączna liczba pielęgniarek i  położnych aktywnych zawodowo wynosi 
259 tysięcy 843, w tym pielęgniarek jest 231 tysięcy 612, a położnych 28 tysięcy 
231. To oznacza, że liczba aktywnych zawodowo pielęgniarek w okresie od 31 
grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r. wzrosła o 10 tysięcy 440 osób, a liczba ak-
tywnych zawodowo położnych w okresie od 31 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 
2020 r. wzrosła o 2 tysiące 293 osoby.

2.4. Liczba pielęgniarek i położnych w trakcie specjalizacji
W latach 2002–2015 tytuł specjalisty w poszczególnych dziedzinach kształce-

nia uzyskało 37 tysięcy 285 pielęgniarek i położnych, a w latach 2002–2021 tytuł 
specjalisty w poszczególnych dziedzinach kształcenia uzyskały 90 tysięcy 952 
pielęgniarki i położne – wzrost o 53 tysiące 667 osób (dane z Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych).
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proponowana przez większość senacką uchwała w sprawie obecnego sta-

nu ochrony zdrowia jest kolejnym festiwalem populistycznych ataków na 
rząd Prawa i Sprawiedliwości i przykładem deprecjonowania rangi uchwały 
w Senacie X kadencji. Jest to w mojej opinii również uchwała niegodziwa, gdyż 
wykorzystujecie państwo pandemię koronawirusa i rozgrywające się w związku 
z nią tragedie ludzkie właśnie do tego, żeby zbudować fałszywą tezę potrzebną do 
ataku na rząd. W waszym działaniu nie ma żadnej, ale to żadnej konsekwencji. 
Rok temu, 1,5 roku temu, gdy dopiero czekaliśmy na szczepionki, a następnie 
walczyliśmy o kolejne dostawy, gdy rząd wprowadzał obostrzenia w związku 
z koronawirusem, krzyczeliście o łamaniu praw człowieka, ograniczaniu praw 
i swobód obywatelskich, i to pomimo kolejnych tarcz i olbrzymiego, kilkusetmi-
liardowego wsparcia, jakie otrzymało polskie społeczeństwo w tamtym czasie. 
Dzisiaj, gdy w naszym kraju wykonano tych szczepień już grubo ponad 40 mi-
lionów, krzyczycie, że brakuje obostrzeń.

Ale tak to już jest z wieloma dziedzinami życia w naszym kraju. Dobrym 
przykładem jest tutaj sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości, czyli 500+. 
Już w 2015 r. wyśmiewaliście nasz program, a wasz minister finansów, Jan 
Vincent „nie ma na to pieniędzy” Rostowski, mówił, że jest to nierealne i w ciągu 
pół roku doprowadzi do załamania finansów publicznych. Wtórowali mu inni 
politycy opozycji. Tymczasem do dzisiaj program ten funkcjonuje sprawnie, 
a tylko w ciągu pierwszych 5 lat do budżetów polskich rodzin trafiło 141 miliar-
dów zł. Nie mówię już o wielu innych, dodatkowych formach wsparcia. Dzisiaj 
warto zapytać: ile to wsparcie by wynosiło, gdyby nadal rządził rząd Platformy 
Obywatelskiej? Czy nadal byłaby to jałmużna w postaci kilkudziesięciu złotych 
zasiłku rodzinnego? Ile byłoby głodnych dzieci? A ilu rodzin nie stać by było na 
zaspokojenie najpilniejszych potrzeb?

Innym dobrym przykładem waszej manipulacji, i  to widocznym tutaj, 
w Wysokiej Izbie, jest wsparcie dla osób najstarszych, dla seniorów. Gdy rząd 
Prawa i Sprawiedliwości wdrażał trzynastą emeryturę, mówiliście: czemu najbo-
gatsi mają dostać te pieniądze? Gdy w ramach kolejnego instrumentu wsparcia, 
czternastej emerytury, pojawiły się kryteria dochodowe i mechanizm złotówka 
za złotówkę, mówiliście o dzieleniu społeczeństwa i pytaliście: czemu ci najbo-
gatsi nie dostaną? To, Drodzy Państwo, nic innego jak polityczna hipokryzja, 
polityczne rozdwojenie jaźni. Ale warto również zapytać, ile dzisiaj wynosiłoby 
wsparcie dla seniorów, gdyby nadal rządził rząd Platformy Obywatelskiej. Czy 
nadal byłaby to jałmużna w postaci kilku złotych rewaloryzacji? Rozmawiamy 
o służbie zdrowia. Na jakie leki stać by było wtedy seniorów?

Te przykłady można by mnożyć. Przywołajmy sprawę ochrony granicy 
polsko-białoruskiej. Głosujecie przeciwko wprowadzeniu stanu wyjątkowego, 
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przeciwko ogrodzeniu, tak pomocnemu w zapewnianiu bezpieczeństwa naszym 
służbom, a następnie macie usta pełne frazesów. Rozumiem, że kiedy widzicie 
olbrzymie sukcesy Prawa i Sprawiedliwości i te miliardy skierowane do polskich 
rodzin, seniorów, przedsiębiorców czy samorządów, narasta w was frustracja. 
Trochę szkoda, bo powinniście się z tego cieszyć.

Ale przejdźmy do podsumowania. Zamiast pisać bezsensowne, siejące niena-
wiść i niezgodę uchwały, w których są wyłącznie narzekania, a nie ma żadnych 
rzeczowych, merytorycznych propozycji, zastanówcie się może nad progra-
mem. Bo wasza jedyna propozycja w zakresie służby zdrowia, o jakiej słysza-
łem, to likwidacja większości szpitali w Polsce. Ale czego można oczekiwać od 
totalnej opozycji, której jedynym programem jest nienawiść do rządu Prawa 
i Sprawiedliwości? Nienawiść tę artykułujecie na każdym kroku, również tu-
taj, w Senacie. 

Składam wniosek o odrzucenie niniejszego projektu uchwały. Dziękuję 
bardzo. 
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W marcu 2022 r. przypada 200. rocznica urodzin, a w styczniu – 140. rocz-

nica śmierci Ignacego Łukasiewicza, twórcy światowego przemysłu naftowego. 
Należy on do zaszczytnego grona Polaków, których działalność odcisnęła wielki 
i pozytywny wpływ na rozwój naszej ojczyzny, jak również całego świata. Z per-
spektywy czasu możemy bez ogródek stwierdzić, że dzięki jego działalności cały 
świat zmienił się na zawsze.

Ignacy Łukasiewicz urodził się w Zadusznikach pod Mielcem, w zuboża-
łej rodzinie szlacheckiej o patriotycznych tradycjach. Po śmierci ojca, uczest-
nika powstania kościuszkowskiego, ze względu na sytuację finansową musiał 
porzucić gimnazjum w Rzeszowie i podjąć pracę jako pomocnik aptekarski. 
Zdobytą wiedzę i umiejętności rozwinął w trakcie studiów farmaceutycznych 
na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Wiedniu. Działał we Lwowie, pracując 
w aptece Piotra Mikolascha, gdzie razem z Janem Zehem w procesie destylacji 
ropy naftowej wydzielił z niej naftę. Pracował także w Gorlicach, Jaśle i Krośnie. 
W powiecie krośnieńskim, w Bóbrce, współpracując z Tytusem Trzecieskim 
i Karolem Klobassą-Zrenckim, utworzył w 1854 r. pierwszą na świecie kopal-
nię ropy naftowej. Z kolei w Ulaszowicach, w Klęczanach, w Polance, a później 
w Chorkówce uruchomił rafinerie ropy naftowej. Jako twórca przemysłu nafto-
wego Ignacy Łukasiewicz wyprzedził Amerykanów i Rumunów. Był też wyna-
lazcą lampy naftowej. W 1853 r. przy świetle skonstruowanej przez niego lampy 
wykonano pierwszą nocną operację w szpitalu na Łyczakowie we Lwowie. Zmarł 
w Chorkówce, a pochowany został w Zręcinie koło Krosna.

Jako twórca i organizator przemysłu naftowego Ignacy Łukaszewicz dopro-
wadził do rozwoju Podkarpacia, a stopniowo znacznej części polskich ziem pod 
zaborami, tworząc bardzo wiele miejsc pracy i podnosząc poziom życia miesz-
kańców. Jego liczni następcy – przemysłowcy naftowi doprowadzili do rozkwitu 
tej gałęzi polskiej gospodarki. Na zapoczątkowanym przez Łukasiewicza procesie 
destylacji ropy naftowej bazuje współcześnie wiele gałęzi przemysłu chemiczne-
go, kosmetycznego i nowoczesnych technologii. Także dzisiaj jest on patronem 
przemysłu naftowo-gazowniczego i rafineryjnego w Polsce, a jego dziedzictwo 
powinno być mocno i stale rozwijane oraz propagowane w Europie i na świecie.

Jego zaangażowanie w walkę o niepodległość ojczyzny oraz dbałość o pra-
cowników jest wzorem do naśladowania. 

W pełni popieram zapisy uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 
Ignacego Łukasiewicza.
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Przemówienie senatora macieja łuczaka  
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W związku z tym, iż w marcu 2022 r. przypada 200. rocznica urodzin, 

a w styczniu – 140. rocznica śmierci Ignacego Łukasiewicza, twórcy światowego 
przemysłu naftowego, ustanowienie roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza 
będzie wyrazem wdzięczności za jego zasługi dla przemysłu i gospodarki Polski.

Wspomnieć należy, że Ignacy Łukasiewicz należy do zaszczytnego grona 
Polaków, których działalność odcisnęła wielkie piętno i pozytywnie wpłynęła 
na rozwój naszej ojczyzny, a także całego świata.

Urodził się w Zadusznikach pod Mielcem, w zubożałej rodzinie szlacheckiej 
o patriotycznych tradycjach. Po śmierci ojca podjął pracę jako pomocnik aptekar-
ski. Zdobytą wiedzę i umiejętności rozwinął w trakcie studiów farmaceutycznych 
na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Wiedniu. W 1854 r. utworzył pierw-
szą na świecie kopalnię ropy naftowej. Z kolei w Ulaszowicach, w Klęczanach, 
w Polance, a później w Chorkówce uruchomił rafinerie ropy naftowej. Jako 
twórca przemysłu naftowego Ignacy Łukasiewicz wyprzedził Amerykanów 
i Rumunów. Był też wynalazcą lampy naftowej. Zmarł w Chorkówce, a pocho-
wany został w Zręcinie koło Krosna.

Ustanowienie roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza jest w pełni uzasad-
nione i zasługuje na całkowite poparcie.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kim był Ignacy Łukasiewicz? W skrócie: polskim wynalazcą, twórcą lam-

py naftowej i pionierem przemysłu naftowego. Często mówi się o nim, że był 
Polakiem, który rozświetlił mrok. Oczywiście pierwszym skojarzeniem, któ-
re przychodzi na myśl, kiedy słyszymy nazwisko słynnego Polaka, jest lampa 
naftowa. I słusznie! Ale spoglądając na dokonania Łukasiewicza, należy jednak 
przyjąć nieco szerszą perspektywę. Był to człowiek wielu talentów i zaintereso-
wań, działający w różnych sektorach: aptekarz, społecznik, polityk oraz pionier 
europejskiego przemysłu naftowego.

Jan Józef Ignacy Łukasiewicz urodził się 8 marca 1853 r. w Zadusznikach, 
w rodzinie o szlacheckim pochodzeniu. Kiedy Ignacy miał 8 lat, jego familia 
przeprowadziła się do Rzeszowa. Tam Łukasiewiczowi dane było skończyć za-
ledwie 4 klasy gimnazjum. Wpływ na to miała śmierć jego ojca, która odbiła się 
na kondycji domowego budżetu. Co ciekawe, mimo braku możliwości dalszej 
edukacji przyszły wynalazca opanował łacinę oraz język niemiecki. Zmuszony 
do podjęcia pracy, został aptekarzem. Początkowo praktykował w Łańcucie, 
aby z czasem zmienić miejsce pracy na Rzeszów, już jako pomocnik aptekarski. 
W trakcie tych zajęć poszerzał swoją wiedzę w zakresie farmacji oraz chemii.

W młodym aptekarzu rosła świadomość społeczna. Wkrótce dołączył on do 
ruchu niepodległościowego. Mając 23 lata, został zaprzysiężony na agenta rewo-
lucyjnego i zaangażował się w przygotowanie powstania. Aresztowany i osądzo-
ny, trafił do lwowskiego więzienia. Wypuszczony został stamtąd po niespełna 
2 latach z powodu braku dowodów. Nie oznaczało to jednak, że ówczesna władza 
postanowiła spuścić z oka „podejrzanego”. Łukasiewicz otrzymał zakaz opusz-
czania Lwowa, musiał także regularnie meldować się na tamtejszym poste-
runku policji. Dopiero wstawiennictwo właściciela apteki ,,Pod Złotą Gwiazdą”, 
w której podjął pracę, pozwoliło mu na ukończenie studiów. Edukował się na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, jednakże dyplom magistra farmacji uzyskał na 
Uniwersytecie Wiedeńskim. To właśnie w czasie studiów jego uwaga skiero-
wana została na ogrom możliwości wykorzystania ropy naftowej. Łukasiewicz 
znany był również ze swojej działalności społecznej. Jego nazwisko widnieje na 
liście fundatorów neogotyckiego kościoła w Zręcinie czy kaplicy w Chorkówce. 
Pod koniec życia był posłem na Sejm. W politycznej działalności skupiał się na 
działaniach o znaczeniu społecznym oraz wspieraniu przemysłu naftowego. 
Łukasiewicz lwią część swojego życia poświęcił na propagowanie ropy naftowej 
jako surowca energetycznego. To on uświadomił wielu inwestorom, jaki poten-
cjał tkwi w tej kopalinie. Jemu też zawdzięczamy powstanie pisma „Górnik” – 
pierwszego polskiego periodyku naftowego.

Jak podkreślono w uchwale: „Jako twórca i organizator przemysłu naftowego 
Ignacy Łukasiewicz doprowadził do rozwoju Podkarpacia, a stopniowo znacznej 
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części polskich ziem pod zaborami, tworząc bardzo wiele miejsc pracy i podno-
sząc poziom życia mieszkańców. Jego liczni następcy – przemysłowcy naftowi 
doprowadzili do rozkwitu tej gałęzi polskiej gospodarki. Na zapoczątkowanym 
przez Łukasiewicza procesie destylacji ropy naftowej bazuje współcześnie wie-
le gałęzi przemysłu chemicznego, kosmetycznego i nowoczesnych technologii. 
Także dzisiaj jest patronem przemysłu naftowo-gazowniczego i rafineryjnego 
w Polsce, a Jego dziedzictwo powinno być mocno i stale rozwijane oraz propa-
gowane w Europie i na świecie”.

W związku z tym w dniu dzisiejszym „Senat Rzeczypospolitej Polskiej, szcze-
gólnie ze względu na wielkie i niezwykłe zasługi Ignacego Łukasiewicza dla prze-
mysłu i gospodarki Polski, a także Jego zaangażowanie w walkę o niepodległość 
Ojczyzny oraz dbałość o pracowników, ustanawia rok 2022 Rokiem Ignacego 
Łukasiewicza”.

Jestem zaszczycony, że mogłem być w grupie senatorów, którzy wnieśli pod 
obrady niniejszy projekt uchwały  w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 
Ignacego Łukasiewicza. Dziękuję senator Alicji Zając za jego przygotowanie. 
Zdecydowanie popieram niniejszą uchwałę. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator alicji zając  
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

W 2022 r. obchodzić będziemy 200. rocznicę urodzin i 140. rocznicę śmierci 
Ignacego Łukasiewicza, patrioty, naukowca, wynalazcy, konstruktora i pionie-
ra przemysłu naftowego.

Początki kopalnictwa naftowego, przemysłu rafineryjnego i gazowniczego 
na ziemiach polskich, na terenie dzisiejszego Podkarpacia i Małopolski łączą się 
z postacią Ignacego Łukasiewicza. Urodził się 8 marca 1822 r. w Zadusznikach 
w Mieleckiem. Po ukończeniu gimnazjum w Rzeszowie rozpoczął praktykę w lo-
kalnych aptekach. Brał udział w przygotowaniu powstania narodowego w 1846 r., 
został aresztowany i skazany na 2 lata więzienia. W 1848 r. rozpoczął pracę jako 
pomocnik w aptece Piotra Mikolascha we Lwowie.

W latach 1850–1852 odbył studia farmaceutyczne w Krakowie i Wiedniu. 
Jako magister farmacji powrócił do Lwowa, gdzie na przełomie lat 1852–1853 
z Janem Zehem prowadził prace nad destylacją ropy naftowej, otrzymując z niej 
naftę nadającą się do oświetlenia. Skonstruował lampę naftową, którą oświetlił 
wystawę apteki Mikolascha, a 31 lipca 1853 r. – lwowski szpital. Ta data została 
uznana za początek przemysłu naftowego.

Pod koniec 1853 r. przeniósł się do Gorlic. Pracował jako aptekarz, nafciarz, 
społecznik. Kontynuował badania nad destylacją ropy naftowej. Zaangażował 
się w prace analityczne i toksykologiczne, brał udział w pracach Komisji Lasów 
Państwowych. Zasłużył się w walce z epidemią cholery w Gorlicach. W 1854 r. 
zainstalował pierwszą uliczną lampę naftową. Swoją aktywność przeniósł w re-
jon Krosna, czego dowodem jest założenie kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

W 1856 r. założył destylarnię ropy naftowej w Ulaszowicach pod Jasłem. Była 
to pierwsza w świecie przemysłowa rafineria ropy naftowej. Działała do grud-
nia 1859 r., kiedy uległa spaleniu. Wobec sprzeciwów okolicznych mieszkańców 
nie została odbudowana. Dziś miejsce to upamiętnia obelisk. W kwietniu 1857 r. 
Łukasiewicz zawarł w Gorlicach związek małżeński z Honoratą Stacherską.

Pod koniec 1857 r. przenosi się do Jasła, gdzie dzierżawi aptekę w Rynku. 
W 1858 r. otrzymał dyplom pochwalny za udział w wystawie rolniczo-przemy-
słowej, na której zaprezentował liczne i różnorodne produkty naftowe: naftę 
świetlną, wazelinę, benzyny itp. 1 lutego 1858 r. urodziła się Łukasiewiczom 
córeczka Marianna, która zmarła w wieku niespełna 2 lat. Jej ciało spoczęło na 
Starym Cmentarzu w Jaśle.

W latach 1861–1863 Łukasiewicz buduje rafinerię i oddaje się wyłącznie 
sprawom przemysłu naftowego. Zamieszkał w Chorkówce. Tutaj zakłada kasy 
brackie, prowadzi działalność charytatywną w zakresie udzielania zapomóg 
i zasiłków. Jako radny powiatowy przez 14 lat przyczynił się do zakładania burs, 
ochronek oraz budowy dróg i mostów. W jego domu znajdowali schronienie 
emigranci i uczestnicy powstania styczniowego, których wspomagał własny-
mi funduszami.
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Ignacy Łukasiewicz był fundatorem szkół powszechnych w  Bóbrce, 
Chorkówce, Żeglcach i Zręcinie. W Chorkówce zakłada szkołę koronkarską pro-
wadzoną przez żonę Honoratę. Podejmuje starania założenia w Bóbrce szkoły 
górniczej. Szkoła ta powstaje jednak w Ropiance koło Dukli, następnie przenie-
siona zostaje do Wietrzna i Borysławia. Absolwenci tych szkół jako wiertacze 
i nadzorcy kopalni wsławili imię Polaków na obu kontynentach Ameryki, w wie-
lu krajach Europy, Azji i wysp Pacyfiku.

W  roku 1876 Ignacy Łukasiewicz zostaje wybrany na posła do Sejmu 
Krajowego, gdzie prowadzi wielostronną działalność w komisjach, m.in. gór-
niczej, kultury, podatków.

31 lipca 1878 r., podczas uroczystości 25-lecia zapalenia pierwszej lampy 
naftowej we Lwowie, Łukasiewicz otrzymuje od społeczeństwa polskiego złoty 
medal i album. W 1880 r. staje na czele Krajowego Towarzystwa Naftowego bro-
niącego rodzimych przedsiębiorstw naftowych przed obcym kapitałem. Siedzibą 
towarzystwa były Gorlice.

Dzięki Łukasiewiczowi w 1882 r. powstało polskie czasopismo naftowe 
„Górnik”, wydawane w Gorlicach do 1886 r. Pierwszy numer ukazuje się na ty-
dzień przed śmiercią pioniera przemysłu naftowego.

Ignacy Łukasiewicz pracował do ostatnich dni życia. Zmarł po krótkiej choro-
bie 7 stycznia 1882 r. w Chorkówce i został pochowany na cmentarzu w Zręcinie. 
W uroczystościach pogrzebowych wzięły udział wielotysięczne rzesze ludzi. 
Pozostał w pamięci następnych pokoleń jako dobrze zasłużony narodowi.

Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną otrzymał wiele zaszczytów, 
odznaczeń i tytułów. Miasta Jasło i Krosno wyróżniły go tytułem Honorowego 
Obywatela.

W czasach, gdy od blisko półtora wieku ropa naftowa rządzi światem, pamię-
tajmy, że Łukasiewicz jako pierwszy wykorzystał ją dla dobra ludzi. Człowiek ten 
szczególnie zasłużył się dla ludzkości i naszego narodu poprzez swoje wynalaz-
ki. Stworzył zupełnie nową gałąź gospodarki: kopalnictwo i przemysł naftowy.

Uczciwą pracę wyniósł do najwyższej rangi służby, a swoim przykładem 
udowodnił, że praca wyrabia w człowieku nieprzemijające wartości umysło-
we i duchowe. Ślady pamięci po tym wielkim i skromnym człowieku, jednym 
z najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych dla naszego narodu, zachowały 
się w kilkunastu miejscach w naszym regionie. Także i w mieście Jaśle, wszak tu 
żył, mieszkał, pracował. Tablica w Rynku uwiecznia fakt, że prowadził aptekę, 
mały grobek na Starym Cmentarzu dowodzi, że pochował w naszym mieście 
ukochane, jedyne dziecko, a obelisk przy ul. Lwowskiej unaocznia, że w tym 
miejscu twórca przemysłu naftowego założył pierwszą w świecie destylarnię.

W roku jubileuszowym 150. rocznicy narodzin przemysłu naftowego, 
w 2003 r., ówczesna rafineria jasielska, nosząca imię Łukasiewicza, obchodziła 
swoje 115-lecie. Rok Łukasiewiczowski, 2003 r., zapisał się w Jaśle jeszcze jednym 
ważnym wydarzeniem: imię twórcy światowego nafciarstwa przyjęło jasielskie 
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, dziś Szkoła Podstawowa nr 12 
z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle.

Po śmierci Ignacego Łukasiewicza jego przyjaciel Teofil Merunowicz pisał: 
„Setki, może tysiące tych, co doznali od niego osobistych dobrodziejstw, zacho-
wują go do końca życia we wdzięcznym wspomnieniu. Zasłużył on jednak na to, 
ażeby cały naród zaliczył jego imię do rzędu najlepszych synów swoich”.



przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 33. posiedzenia Senatu

427

33. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24, 25 i 26 listopada 2021 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 20. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym, na 33. posiedzeniu Senatu, podejmujemy inicjatywę 

ustanowienia roku 2022 Rokiem Brunona Schulza. To właśnie w 2022 r. przy-
pada 130. rocznica urodzin i 80. rocznica tragicznej śmierci Brunona Schulza, 
artysty o żydowskich korzeniach, który, podobnie jak Julian Tuwim i Antoni 
Słonimski, bardzo mocno zaistniał w polskiej literaturze. Z podziwem pisał 
o Józefie Piłsudskim, przyjaźnił się z najwybitniejszymi pisarzami polskimi. 
Był to człowiek o niezwykłej wyobraźni, inteligencji i kreatywności. Z pewno-
ścią zasługuje na miano ambasadora polskiej kultury na świecie.

Jak podkreślono w uchwale, recepcja twórczości autora „Sklepów cynamo-
nowych” i „Sanatorium pod Klepsydrą” oraz wciąż nieodnalezionej powieści 
„Mesjasz” obejmuje nie tylko Polskę, Ukrainę czy Izrael, ale i wiele innych 
krajów, gdyż opowiadania Brunona Schulza przełożono na ponad 45 języków. 
W ostatnich latach ukazały się przekłady literatury Schulza na język chiń-
ski, turecki, estoński, albański, grecki i wietnamski. Z pewnością świadczy to 
o zwiększeniu zasięgu oddziaływania twórczości pisarza i inspiracji dla no-
wych pokoleń ludzi kultury, literatów oraz literaturoznawców. Podobny wpływ 
ma twórczość Schulza na artystów sztuk wizualnych i performatywnych, co 
roku powstają liczne adaptacje teatralne jego opowiadań, poświęcone mu wy-
stawy plastyczne czy koncerty i filmy.

Dziękuję inicjatorom niniejszej uchwały. Będę głosował za ustanowieniem 
roku 2022 Rokiem Brunona Schulza. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 21. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj, na 33. posiedzeniu Senatu, „w  100-lecie powstania Polskiego 

Towarzystwa Botanicznego, pragnąc podkreślić zasługi polskich botaników 
dla światowej nauki oraz przypomnieć rozwój botaniki polskiej, jaki nastąpił 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918, Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej ustanawia rok 2022 Rokiem Botaniki”.

Jak podkreśla wielu polskich botaników, „bycie botanikiem to spędzanie 
czasu na świeżym powietrzu, podróż w nieznane, możliwość odkrycia nowych 
gatunków roślin. Zawód ten pozwala uodpornić się na zmęczenie, stres i pozwa-
la poznać samego siebie, bo tak naprawdę niczym Bear Gryllls przemierza się 
lasy, łąki, mokradła i pustynie, jak chociażby naszą piękną Pustynię Błędowską. 
Przyrodnik musi nieustannie pogłębiać swoją wiedzę na temat przyrody. Trzeba 
czytać dużo książek, przeglądać zdjęcia roślin, umieć wyszukiwać informacje 
na temat gatunków, których nie znamy”. I dodaje: „Masz też poczucie, że robisz 
coś dobrego dla przyrody, ponieważ w Twoich rękach leży tak naprawdę często 
los roślin występujących na terenie, na którym ma powstać jakaś inwestycja. 
Wiedza na temat roślinności może przyczynić się do podjęcia decyzji o zmianie 
lokalizacji przedsięwzięcia i uniknięcia zniszczenia gatunków chronionych”.

Jak podkreślono w uchwale, „Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej roku 2022 Rokiem Botaniki jest uhonorowaniem polskich botaników 
i ich osiągnięć, a także docenieniem cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny 
nauki. Chcemy, aby Rok Botaniki przyniósł jeszcze większe uznanie w naszym 
społeczeństwie dla roli nauki, w szczególności botaniki, oraz jej wkładu w roz-
wój gospodarki i wpływu na nasze życie codzienne”. 

Dziękuję inicjatorom za podjęcie tej inicjatywy. Będę głosował za niniejszą 
uchwałą. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 22. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To bardzo oczekiwana przez środowiska samorządowe zmiana w ustawie 

o podatkach i opłatach lokalnych, która doprecyzowuje zakres zwolnień od po-
datku od nieruchomości w obszarze zwolnienia gruntów kolejowych, w szcze-
gólności zajętych na prowadzenie działalności podmiotów, takich jak zarządcy 
infrastruktury kolejowej i operatorzy infrastruktury usługowej.

Przypomnę w tym miejscu, że z inicjatywą dotyczącą zmian w omawianym 
zakresie wystąpił Senat RP już w listopadzie 2020 r., ale ustawa przeleżała w za-
mrażarce sejmowej.

Omawiana ustawa pochodzi z przedłożenia rządowego (druk sejmowy 
nr 1729). Nieważne, czy sprawy chce uregulować Senat, czy rząd, ważne, aby 
były one uregulowane we właściwy sposób i zgodnie z oczekiwaniami – w tym 
przypadku samorządów lokalnych, na których terenach znajduje się infrastruk-
tura kolejowa.

Nadmienić należy, że procedowanie nad omawianą ustawą należało roz-
począć znacznie wcześniej, tak aby jej uchwalenie pozwoliło prezydentowi RP 
w terminie konstytucyjnym ją podpisać. Termin wejścia w życie tej ustawy jest 
bardzo istotny, aby samorządy lokalne mogły uchwalić prawo miejscowe w ta-
kim terminie, by mogło ono obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Można mieć jedynie nadzieję, że pan prezydent podpisze tę ustawę do końca 
listopada 2021 r.

Będę oczywiście głosować za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 22. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zarówno rządowy, jak i senacki projekt nowelizacji ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych dotyczy wprowadzenia rozwiązania, zgodnie z którym 
zwolnienie od podatku od nieruchomości będzie dotyczyło nie całości gruntu, 
a tylko budynków lub ich części i budowli lub ich części oraz zajętych pod nie 
gruntów, jeżeli stanowią elementy infrastruktury kolejowej i zarazem są wy-
korzystywane na cele określone w ustawie o transporcie kolejowym.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji w druku sejmowym nr 1729: 
„Proponowana zmiana przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych w relacji do postanowień u.t.k. doprecyzowuje za-
kres zwolnienia, wiążąc go z udostępnianiem infrastruktury kolejowej oraz 
obiektów infrastruktury usługowej, o którym mowa w u.t.k. Jednocześnie wy-
klucza się możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości 
w przypadku gruntów lub ich części zajętych na prowadzenie przez przedsię-
biorców działalności innej niż związana z wykonywaniem zadań zarządcy 
infrastruktury, o których mowa w art. 5 ust. 1 u.t.k., lub świadczeniem usług 
przez operatora obiektu infrastruktury usługowej w rozumieniu załącznika 
nr 2 ust. 2 i 3 do u.t.k.

W tym celu proponuje się zmiany w zakresie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości w odniesieniu do:

1) gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury ko-
lejowej lub obiektów infrastruktury usługowej:

– udostępnianych przewoźnikom kolejowym w rozumieniu rozdziałów 
6–6b u.t.k.,

– wykorzystywanych do przewozu osób,
– tworzących linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm,
– stanowiących infrastrukturę nieczynną w rozumieniu u.t.k.;
2) gruntów, budynków i budowli w części służącej bezpośredniej obsłudze 

podróżnych przez przewoźnika kolejowego lub operatora stacji pasażerskiej;
3) gruntów stanowiących obszar kolejowy oraz położonych na nich budyn-

ków i budowli, jeśli nie są zajęte na prowadzenie działalności innej niż «kole-
jowa»”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 23. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym, podczas 33. posiedzenia Senatu rozpatrujemy ustawę 

o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa, zawar-
tego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem 
Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzo-
nego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, „Eurokorpus jest przeznaczony do pro-
wadzenia misji i operacji pod auspicjami UE, NATO i Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Może być również użyty w obronie kolektywnej NATO, zgodnie 
z artykułem 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie 
dnia 4 kwietnia 1949 r. (DzU z 2000 r. poz. 970). Przystąpienie do Eurokorpusu 
na prawach państwa ramowego będzie wyrazem znaczenia, jakie Rzeczpospolita 
Polska przykłada do wzmacniania bezpieczeństwa europejskiego oraz podkre-
śleniem woli współpracy wojskowej z państwami Unii Europejskiej. Status 
pełnoprawnego członkostwa w Eurokorpusie zapewnia wspólne decydowa-
nie o zadaniach, strukturze i rozwoju Eurokorpusu oraz jego wykorzystaniu 
w operacjach zarządzania kryzysowego. W efekcie przyjęcie statusu państwa 
ramowego umożliwi Rzeczypospolitej Polskiej skuteczniejsze oddziaływanie na 
kierunki zaangażowania Eurokorpusu, w tym w ramach kolektywnej obrony 
NATO, oraz na utrwalenie zaangażowania jego Dowództwa w łańcuch dowo-
dzenia NATO, z możliwością udziału w realizacji polityki odstraszania i obro-
ny na flance wschodniej. Ocenia się, że przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej 
do Eurokorpusu przyczyni się do wzmocnienia jego użyteczności i zdolności do 
efektywnej realizacji pełnego spektrum zadań przewidzianych dla elementów 
struktury sił NATO, a w konsekwencji stanowić będzie istotny czynnik wspie-
rający komplementarność wysiłków obronnych UE i NATO. Oczekuje się, że 
wymiernym skutkiem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Eurokorpusu 
będzie wzrost interoperacyjności systemów dowodzenia oraz kompatybilności 
procedur planowania i prowadzenia misji i operacji wojskowych we współpra-
cy z NATO i UE”.

Będę głosował za wyrażeniem zgody na dokonanie przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu 
jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną 
Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem 
Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r. Dziękuję 
bardzo.
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oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora general-
nego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
W trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana Ministra z uprzej-

mą prośbą o odpowiedź na przedstawiony problem Gminy Grabów (pow. łęczyc-
ki, woj. łódzkie), a zgłaszany też przez inne samorządy.

W związku z prowadzonymi postępowaniami na podstawie art. 7 ust. 1 
i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, woje-
woda łódzki wydał w dniu 18 sierpnia 2020 r. decyzję stwierdzającą nieodpłatne 
nabycie z mocy prawa przez Gminę Grabów własności nieruchomości położo-
nej w miejscowości Filipów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr (…) o powierzchni 1,1000 ha. W dniu 29 stycznia 2021 r. wojewoda 
łódzki wydał decyzję stwierdzającą nieodpłatne nabycie z mocy prawa przez 
Gminę Grabów własności nieruchomości położonych w miejscowości Leszno 
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr (…) o powierzchni 
0,5190 ha oraz nr (…) o powierzchni 0,5350 ha.

Obydwie decyzje Gmina Grabów otrzymała drogą elektroniczną za pośred-
nictwem platformy ePUAP. Dokumenty podpisane zostały podpisem elektro-
nicznym. Na prośbę o przesłanie pojedynczych egzemplarzy decyzji w formie 
papierowej, opatrzonych odręcznymi podpisami oraz pieczęcią urzędu w celu 
założenia ksiąg wieczystych, gminy otrzymały odpowiedź odmowną, gdyż zda-
niem wojewody łódzkiego dokumenty wytworzone przez organ w formie elektro-
nicznej umożliwiają sporządzenie wydruków, które powinny być honorowane 
podczas złożenia ich w sądzie wieczystoksięgowym.

Przy składaniu do Sądu Rejonowego w Łęczycy wniosków o założenie ksiąg 
wieczystych dla pozyskanych w drodze decyzji wojewody łódzkiego działek, 
wnioski te zostały oddalone. Jak wynika z interpretacji sądu, załączone do-
kumenty nie mogą stanowić podstawy wpisu w księgach wieczystych, gdyż 
wydział ksiąg wieczystych nie ma stosownych narzędzi (technicznych i praw-
nych) do zweryfikowania ich autentyczności. Wobec powyższego Sąd Rejonowy 
w Łęczycy stwierdza, że do wniosków gminy powinny dołączyć dokumenty 
w tradycyjnej formie, czyli podpisane odręcznie, których pozyskać jako organ 
nie są w stanie. Wojewoda wydaje decyzję komunalizacyjną w wersji elektro-
nicznej, podpisaną podpisem kwalifikowanym i przesłaną za pośrednictwem 
platformy ePUAP. Sądy zaś żądają, by decyzja była w wersji papierowej i pod-
pisana odręcznie.
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Ze względu na przedstawiony problem zwracam się do Pana Ministra 
z prośbą o podjęcie działań w zakresie zmiany przepisów dotyczących wy-
maganych dokumentów niezbędnych do założenia księgi wieczystej na ko-
munalizowane przez gminy i samorządy (bo też zgłaszały taki problem) 
nieruchomości.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 
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oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane prezesa Zarządu PKP Intercity SA  
Marka Chraniuka

Szanowny Panie Prezesie!
Zwrócili się do mnie użytkownicy kolei państwowych (konkretnie PKP 

Intercity SA) oraz posiadacze biletów miesięcznych odcinkowych na trasie Kutno 
– Warszawa (Warszawa – Kutno) przez stację Łowicz Główny, Sochaczew, z proś-
bą o interwencję.

Od dłuższego czasu trwa modernizacja warszawskiego węzła kolejowego 
(m.in. przebudowa stacji Warszawa Zachodnia). Niewątpliwie jest to inwe-
stycja konieczna z punktu widzenia przyszłego komfortu podróżujących, jed-
nakże trwająca przebudowa nie może odbywać się kosztem pasażerów, osób 
posiadających imienne bilety miesięczne odcinkowe. Problem polega na tym, 
że liczba pociągów (szczególnie dotyczy to drogi powrotnej i relacji Warszawa 
– Kutno) dla posiadaczy takich biletów jest ograniczona. Ponadto ciągłe opóź-
nienia pociągów powodują, że osoby pracujące nie mogą na czas dojechać do 
miejsca pracy.

Zasadne jest podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie takiej sytuacji.
Propozycja jest taka, aby przewoźnik PKP Intercity SA na czas trwania re-

montu, przebudowywanego wyżej wymienionego węzła, umożliwił posiadaczom 
biletów miesięcznych odcinkowych korzystanie również z pociągów kategorii 
Express InterCity. Obecnie mają oni możliwość korzystania tylko z pociągów 
kategorii TLK (Tanie Linie Kolejowe) oraz IC (InterCity). Sposobność korzysta-
nia z pociągów Express IC umożliwiłaby szybszy powrót do domu. Nadmienię, 
że dotychczasowy rozkład jazdy pociągów również nie sprzyja do końca pasaże-
rom korzystającym z biletów miesięcznych. Pierwszy pociąg po godzinie 15.00 
jest obecnie o godzinie 15.26 (w grudniu będzie to 15.14), więc mało kto na niego 
zdąży. Później następny jest dopiero o godz. 17.14. W międzyczasie jest pociąg 
Express IC, jednakże bilet miesięczny nie upoważnia do korzystania z tego typu 
pociągów.

Podróżujący zadają następujące pytania.
1. Dlaczego bilet miesięczny od spółki PKP Intercity SA, która jest właścicie-

lem i dysponentem pociągów zarówno TLK, PKP IC, jak i Express IC, nie upo-
ważnia do korzystania z tego ostatniego typu pociągów?

2. Czy pasażerowie mogliby wykupić miejscówkę za symboliczną zło-
tówkę lub może ponosić dodatkową symboliczną opłatę do biletu miesięcz-
nego? To rozwiązanie poprawiłoby komfort podróżowania (skrócenie czasu 
podróży) i zadowolenie klientów. Byłby to duży ukłon w stosunku do osób 
podróżujących codziennie na trasie Kutno – Warszawa, Warszawa – Kutno, 
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chociażby na czas zakończenia praz remontowych na wymienianym  
odcinku.

Ze względu na przedstawiony problem zwracam się do Pana Prezesa z proś-
bą o podjęcie działań umożliwiających poprawę komfortu posiadaczy biletów 
miesięcznych na wymienionych trasach.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do pierwszego zastępcy prokuratora generalnego, 
prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego

Szanowny Panie Prokuratorze!
W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 21 października 2021 r. (nr pisma: PK 

III 1 Ds 1.2016), z której wynika, iż do tej pory nie wpłynęły z wszystkich labora-
toriów zagranicznych wyniki badań próbek zabezpieczonych podczas oględzin 
wraku samolotu TU-154 rozbitego w Smoleńsku, w trybie oświadczenia sena-
torskiego proszę Pana Prokurata o odpowiedź na pytania:

1. Czy Prokuratura Krajowa starała się uzyskać informacje, dlaczego tak dłu-
go trwają badania nad uzyskaniem wyników próbek zabezpieczonych podczas 
oględzin wraku samolotu TU-154 rozbitego w Smoleńsku?

2. Jakie są tego przyczyny?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

Oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT 
SA Rafała Milczarskiego

Szanowny Panie Prezesie!
W związku z licznymi skargami, szczególnie od osób starszych, zwracam 

się z pytaniem, dlaczego od dłuższego czasu pasażerowie lotów krajowych są 
wysadzani nie na dole w terminalu, tylko muszą iść po schodach do terminalu 
wylotowego, następnie do jedynego wyjścia przez całe lotnisko i później wra-
cać, aby wyjść z lotniska. Jest to sytuacja dziwna, szczególnie że terminal na 
dole jest czynny.

Nikt się tym nie przejmuje, nie tłumaczy tego ani nie robi niczego, żeby to 
zmienić.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

Oświadczenie skierowane do Prezesa Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT 
SA Rafała Milczarskiego

Szanowny Panie Prezesie!
W związku z częstym podróżowaniem zwracam się z pytaniem, czy PLL 

LOT zamierza kupić nowe autobusy, ponieważ dotychczasowe mają po około 
20 lat, a wydzielane spaliny trują pasażerów zarówno podczas jazdy, jak i w cza-
sie postoju.

Dziwna jest również sytuacja, że w takim autobusie ściśnięte osoby czekają 
po 20 minut, aż zakończy się odprawa, ponieważ oczekujemy na jakiegoś spóź-
nialskiego, który najczęściej się nie stawia.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora zygmunta frankiewicza

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Dbałość o bezpieczeństwo wspólnoty lokalnej jest jednym z zadań samorzą-

du. Samorząd miasta Gliwice wkłada wiele sił i środków w wypełnienie tego 
obowiązku, rozbudowując infrastrukturę mającą zabezpieczyć miasto i jego 
mieszkańców przed konsekwencjami powodzi i podtopień, co w przeszłości wie-
lokrotnie miało miejsce. Realizuje zadania związane z retencją wód, m.in. buduje 
zbiorniki na dopływach rzeki Kłodnicy, wdraża działania w zakresie realizacji 
zielonej i błękitnej infrastruktury oraz małej retencji z udziałem mieszkańców, 
ale to nie wyeliminuje groźby powodzi, a jedynie może ograniczyć jej skutki. 
Cały czas bowiem zagrażają miastu wody rzeki Kłodnicy przepływającej przez 
sam środek miasta. Z tego powodu budowa polderu dla tej rzeki w okolicy, gdzie 
wpływa ona na teren Gliwic, jest zadaniem priorytetowym.

Kłodnica jest rzeką podgórską o dużej różnicy spadku. Średni spadek koryta 
w jej górnym biegu wynosi 5,3‰. Koryto rzeki jest niemal na całej długości – 
w obrębie konurbacji górnośląskiej, począwszy od jej źródeł w Katowicach – wy-
brukowane i wybetonowane w celu uniemożliwienia ucieczki wód do wyrobisk 
górniczych. Nierzadko zdarza się więc, że deszcze nawalne w Katowicach skut-
kują stanem alarmowym na Kłodnicy w Gliwicach. Rzeka ma wprawdzie 3 zbior-
niki retencyjne, ale wszystkie one zlokalizowane są poniżej miasta Gliwice, już 
poza terenem wysoko zurbanizowanym.

Zlewnia Kłodnicy w zintegrowanym poziomie ryzyka powodziowego w uję-
ciu zlewniowym plasuje się na poziomie nieakceptowalnym. Nawet okresowe 
deszcze powodują nagły wzrost wód w korycie Kłodnicy na obszarze Gliwic. 
We wrześniu 2021 r. poziom wód zbliżył się do alarmowego (220 cm), osiąga-
jąc poziom 213 cm. Niekorzystne skutki położenia miasta zostały wskazane 
w Informatycznym Systemie Osłony Kraju na Hydroportalu ISOK oraz w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, PZRP, dla obszaru dorzecza Odry. 
Budowa polderu dla Kłodnicy na terenie Gliwic znalazła się na liście strategicz-
nych inwestycji technicznych planowanych do realizacji w latach 2016–2021. 
Zadanie to zostało zgłoszone także do obecnie trwającej aktualizacji planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, obszaru pro-
blemowego Gliwice.

W sprawie zawarcia porozumienia o współrealizacji budowy polderu na te-
renie Gliwic poniżej ujścia rzeki Bytomki do Kłodnicy odbyły się liczne spotka-
nia samorządu miasta z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
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w Gliwicach, na razie jednak bez rezultatów. Nadmieniam, że miasto Gliwice 
posiada dokumentację projektową polderu.

Panie Ministrze, czy projekt budowy polderu w Gliwicach na rzece Kłodnicy 
będzie w najbliższym czasie wprowadzony na listę zadań inwestycyjnych, tak 
aby możliwe było rozpoczęcie realizacji tego zadania w roku 2022?

Z poważaniem 
Zygmunt Frankiewicz
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Panie Premierze!
W dniu 15 czerwca 2021 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym została zare-

jestrowana zmiana umowy spółki PGE EJ 1. Zgodnie z obecnym brzmieniem 
umowy spółka prowadzi działalność pod firmą Polskie Elektrownie Jądrowe 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PEJ sp. z o.o.).

W związku z tym zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania:
1. Jakie są wynagrodzenia zarządu spółki? Proszę o wyszczególnienie wy-

nagrodzeń prezesa i wiceprezesów.
2. Ile spółka PEJ wydała na prace przygotowujące do budowy elektrowni ją-

drowej? Na co konkretnie wydała środki?
3. Jaki jest harmonogram działań?
4. Kiedy i gdzie zostanie wybudowana pierwsza elektrownia atomowa 

w Polsce?

Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora general-
nego Zbigniewa Ziobry

Panie Prokuratorze!
W dniu 13.11.2021 r. w „Superwizjerze” został wyemitowany reportaż Michała 

Fuji pt. „Układ wokół Turowa”. Reporter przeanalizował m.in. działalności sa-
morządu w Bogatyni, gdzie znajduje się kopalnia. W ramach afery korupcyjnej 
w ciągu 3 lat prokuratura zatrzymała kilkadziesiąt osób, w tym burmistrza, 
miejskich radnych i prezesa państwowej spółki energetycznej.

Większość zatrzymanych to prominentni działacze PiS. Reporter Fuja zo-
brazował, jak konflikt z Czechami w sprawie kopalni „Turów” powiązany jest 
z aferą korupcyjną w samorządzie i katastrofą górniczą sprzed kilku lat.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie: czy 
Prokuratura Generalna zamierza wszcząć postępowanie po emisji materiału pt. 
„Układ wokół Turowa”?

Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli  
Mariana Banasia

Panie Prezesie!
Pierwotny termin zakończenia budowy inwestycji obwodnicy Koszalina 

i Sianowa (S6/S11) zaplanowano na 16 lipca 2018 r. Ostateczny termin realizacji 
kontraktu zgodnie z umową został ustalony na 8 listopada 2019 r. Pierwszą in-
formację o kłopotach technicznych związanych z budową wykonawca przekazał 
7 listopada 2016 r. poprzez powiadomienie o roszczeniu. Finalnie wykonawca 
zgłosił 17 marca 2017 r. brak możliwości prowadzenia robót. Potwierdzenie trud-
ności technicznych dla obecnie realizowanego odcinka przyjmuje się na listo-
pad 2017 r. po wykonaniu badań geologiczno-inżynierskich przez Państwowy 
Instytut Geologiczny.

Wykonawca zaproponował dokończenie budowy za kwotę 392 875 934 zł 
brutto. Następnie na spotkaniach podsumowujących wykonawca zapropono-
wał kwotę 350 000 000 zł brutto. Zaznaczył jednak, że przedmiotowa kwota 
zawiera tylko wycenę realizacji rozwiązania w postaci wzmocnienia podłoża, 
tzw. wanny żelbetowej i wykonanie przejścia pod nasypem kolejowym. Kwota 
nie uwzględniała innego dodatkowego ryzyka i nieprzewidzianych robót, któ-
re mogłyby wystąpić w związku z występowaniem wód artezyjskich w trakcie 
przekopu przez Górę Chełmską. Wykonawca zaproponował również wydłużenie 
kontraktu do 31 grudnia 2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
nie odstąpiła od umowy z wykonawcą. 1 października 2018 r. wprowadzono dla 
odcinka drogi ekspresowej S6 zmiany pomijające część robót na tym odcinku. 
Postępowanie przetargowe na dokończenie budowy przedmiotowej inwestycji 
w systemie „Projektuj i buduj” zostało ogłoszone 3 października 2018 r. W postę-
powaniu przetargowym zostały złożone 30 listopada 2018 r. następujące oferty: 
konsorcjum firm China Railway 14th Bureau Group Co. Ltd., Tiejian Building 
A oraz Polbud-Pomorze Sp. z o.o. na kwotę 328 582 316,09 zł brutto; PORR SA na 
kwotę 469 183 641,45 zł brutto; Budimex SA na kwotę 454 712 001,42 zł brutto; 
konsorcjum firm Trakcja PRkiL i Akcine Bendrove „Kauno Tiltai” na kwotę 
464 940 000 zł brutto.

31 grudnia 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad unie-
ważniła postępowanie przetargowe dla inwestycji „Zaprojektowanie i budowa 
obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do 
węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300”. Następnie postanowiono 
o ogłoszeniu w pierwszej kolejności postępowania na aktualizację samej doku-
mentacji. Przedmiotowe postępowanie zostało ogłoszone 29 grudnia 2018 r., na-
tomiast postępowanie przetargowe na dokończenie budowy zostało ogłoszone 31 
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grudnia 2020 r. Umowa na dokończenie budowy inwestycji została podpisana 20 
lipca 2021 r. na kwotę 448 877 889,58 zł brutto. Inwestycja „Budowa obwodnicy 
Koszalina i Sianowa na drodze ekspresowej S6 wraz z odcinkiem drogi ekspre-
sowej S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300” 
zgodnie z umową ma się zakończyć w sierpniu 2023 r.

W związku z powyższym składam do Pana Prezesa zawiadomienie z żąda-
niem przeprowadzenia kontroli i proszę o odpowiedź na następujące pytania.

1. Dlaczego inwestycja została skreślona z projektów kluczowych?
2. Kiedy planowana inwestycja znalazła się na liście Programu Budowy Dróg 

Krajowych?
3. Jaki jest ostatecznie harmonogram realizacji tej inwestycji?

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi prośbami i skargami ze strony mieszkańców apelu-

ję o wykonanie korekty rozkładu jazdy PKP Intercity i zwiększenie liczby po-
ciągów, które mogłyby przejeżdżać przez stację Kędzierzyn-Koźle. Głównymi 
kierunkami podróży, na których zależy mieszkańcom tego ponadpięćdziesięcio-
tysięcznego miasta, są Kraków, Przemyśl, Gdynia i Szczecin. Obecnie zdecydo-
wana większość pociągów PKP Intercity jedzie z Gliwic do Opola przez Strzelce 
Opolskie, często nie zatrzymując się nawet we wskazanej miejscowości. Część 
połączeń z powodzeniem mogłaby zostać ponownie skierowana na linię prowa-
dzącą właśnie przez Kędzierzyn-Koźle.

Proszę również o to, aby np. pociągi TLK 301 Galicja, czy TLK 311 Roztocze, 
które przejeżdżają przez stację Kędzierzyn-Koźle Azoty, zatrzymywały się na 
niej. Pociągi te z niezrozumiałych względów pomijają tak ważny węzeł kole-
jowy, jakim jest Kędzierzyn-Koźle, za to zatrzymują się w pobliskiej Kuźni 
Raciborskiej, która liczy 5 tysięcy, a nie ponad 50 tysięcy mieszkańców.

Apeluję o to, aby jeszcze w 2022 r. zdecydowanie zwiększyć liczbę połączeń 
PKP Intercity prowadzących przez Kędzierzyn-Koźle.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi prośbami ze strony mieszkańców, złożonymi w moim 

biurze senatorskim, zwracam się z prośbą w sprawie montażu na peronach 
dworca kolejowego w Kędzierzynie-Koźlu elektronicznych tablic systemu kole-
jowej informacji pasażerskiej.

Przed remontem dworca w Kędzierzynie-Koźlu tego typu tablice były tam 
zamontowane, co zdecydowanie zwiększało komfort podróży pasażerów, dostar-
czając im rzetelnej i bieżącej informacji dotyczącej odjazdów i przyjazdów pocią-
gów. Obecnie na terenie peronów nadawane są wyłącznie komunikaty głosowe. 
Brak tablic jest dużym utrudnieniem, także dla osób głuchoniemych, które nie 
są w stanie uzyskać we właściwym czasie informacji o ewentualnych zmianach 
w rozkładzie jazdy pociągów.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz samorządowców 

występującymi na terenie Kędzierzyna-Koźla pikami benzenu uprzejmie pro-
szę o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie: czy podwyższone 
poziomy stężenia benzenu w powietrzu na terenie Kędzierzyna-Koźla, utrzy-
mujące się okresowo przez kilka godzin na poziomie 150 µg/m3, 200 µg/m3 lub 
nawet 300 µg/m3, mogą mieć negatywny wpływ na życie i zdrowie mieszkań-
ców tego miasta? 

Na terenie Kędzierzyna-Koźla od wielu lat występuje problem tzw. pików 
benzenu. Pomimo interwencji, kontroli i badań wojewódzki inspektorat ochrony 
środowiska nie jest w stanie jednoznacznie określić źródła pochodzenia pików. 
Tymczasem okresowe podwyższone stężenia benzenu w powietrzu na terenie 
Kędzierzyna-Koźla bywają jednymi z największych w Unii Europejskiej.

Duże obawy mieszkańców rodzi fakt, że benzen może mieć działanie rako-
twórcze. Dlatego też uprzejmie proszę o przedstawienie rzetelnej opinii na temat 
tego, czy, a jeśli tak, to jak, występowanie pików benzenu o takich wartościach 
może przekładać się na życie i zdrowie mieszkańców Kędzierzyna-Koźla.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
Elżbiety Witek

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, w jakim terminie 
Sejm RP przewiduje zakończenie prac nad rządowym projektem ustawy o zmia-
nie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1449, który wpłynął do Sejmu 2 sierpnia, 
a 3 sierpnia został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

Jan Maria Jackowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego  

oraz do prezydenta miasta stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego

15 listopada przypadła sto piąta rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza, 
współtwórcy nowoczesnego narodu polskiego i polskiej niepodległości, pisarza, 
publicysty, pierwszego polskiego laureata literackiej Nagrody Nobla.

Nie sposób przecenić wpływu Henryka Sienkiewicza na kształtowanie nowo-
czesnego patriotyzmu, poczucia narodowej wspólnoty, z jednej strony, a także na 
popularyzację polskiej kultury w świecie – z drugiej. Uważam – i mam nadzieję, 
że Panowie podzielicie moje przekonanie – iż Henryka Sienkiewicza należy zali-
czyć do czołowych ideowych współtwórców naszej niepodległości obok Romana 
Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego i Wincentego Witosa.

Zwracam się do Panów z gorącym apelem o spowodowanie, by fakt ten zna-
lazł odzwierciedlenie w przestrzeni publicznej stolicy i by ukryty obecnie w głę-
bi parku łazienkowskiego pomnik noblisty znalazł się na szlaku państwowych 
uroczystości, w sąsiedztwie reprezentacyjnego Traktu Królewskiego, tak jak 
pomniki wspomnianych wybitnych polityków. Przeniesienie pomnika tak, by 
był bliżej Alei Ujazdowskich, nie powinno powodować nadmiernych kosztów, 
a może stać się istotnym gestem – dobrej współpracy miasta i rządu przy uho-
norowaniu twórcy, który nie mniej niż działacze polityczni i dowódcy wojskowi 
wpłynął na bieg dziejów Rzeczypospolitej.

Jan Maria Jackowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do minister klimatu i środowiska  
Anny Moskwy

Od kilku lat w Europie zwiększa się w tempie geometrycznym udział tzw. 
zielonej energii w miksie energetycznym poszczególnych krajów. Dużą pozycję 
zajmują farmy wiatrowe, składające się z kilku – kilkuset turbin w jednej farmie. 

Oprócz niewątpliwie dużych zalet wytwarzania energii w ten sposób turbiny 
wiatrowe niosą ze sobą problem utylizacji wyeksploatowanych łopat wiatraków. 
W Niemczech, w kraju, gdzie tego typu pozyskiwanie energii jest bardzo rozwi-
nięte, trwa debata nad tym problemem. Nasi sąsiedzi eksploatują co najmniej 30 
tysięcy turbin wiatrowych, które „produkują” ok. 10 tysięcy ton zużytych łopat 
wiatraków. Te elementy turbin są bardzo trudne w przetworzeniu i zaczyna-
ją zalegać hałdami na wysypiskach, powodując zanieczyszczenie środowiska. 
W Polsce na koniec 2020 r. funkcjonowało ok. 1240 farm wiatrowych z tysiąca-
mi turbin wiatrowych. 

W związku z tym proszę o informację, w jakiej ilości, wyrażonej w tonach, 
są składowane zużyte łopaty turbin wiatrowych na terenie Polski.

Jan Maria Jackowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do minister klimatu i środowiska  
Anny Moskwy

Coraz powszechniej producenci samochodów przestawiają produkcję na 
wytwarzanie pojazdów zasilanych energią elektryczną. Jest ona gromadzona 
w ogniwach litowo-jonowych. Ogniwa, jak każdy element, zużywają się i pod-
legają wymianie. W związku z przewidywanym dużym rozwojem w naszym 
kraju produkcji i eksploatacji samochodów elektrycznych będzie przybywać 
zużytych ogniw litowo-jonowych. 

Proszę o informację, czy jest przygotowywany program bezpiecznej dla śro-
dowiska utylizacji opisanych elementów aut.

Jan Maria Jackowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki  
Kamila Bortniczuka

Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwrócili się mieszkańcy Ciechanowa, zabie-

gający o rozwój dyscyplin sportowych w mieście. Moi rozmówcy wskazali na 
sytuację, w jakiej znalazła się sportsmanka J. C. uprawiająca bieg na 400 m przez 
płotki. Pani J. C. mimo młodego wieku (II klasa LO) ma na swoim koncie sze-
reg osiągnięć sportowych, ostatnio w mistrzostwach polski U-18 zajęła trzecie 
miejsce we wspomnianej konkurencji.

Te sukcesy są możliwe dzięki talentowi i dużej determinacji J. C. Treningi 
musi ona odbywać w odległym o 40 km Płońsku, pod okiem znanego na 
Mazowszu trenera Zbigniewa Majewskiego, który z powodzeniem prowadzi 
zawodniczkę od 2016 r. Taka sytuacja powoduje, że pani J. C. ponosi koszty prze-
jazdów na treningi.

W związku z tym zwracam się z prośbą o rozważenie wsparcia finansowego 
dla sportowca, który bezsprzecznie odnosi sukcesy.

Jan Maria Jackowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych  
Zbigniewa Raua

W ostatnim czasie do opinii publicznej dotarła bulwersująca informacja, do-
tycząca opieki nad miejscami pochówku polskich żołnierzy na obczyźnie. Sprawa 
dotyczy cmentarza w miejscowości Chankin w Iraku, gdzie spoczywa 438 żoł-
nierzy 8 pułku artylerii przeciwlotniczej, wchodzącej skład Armii gen. Andersa, 
którzy, opuściwszy ZSRR w 1943 r., przemierzali Iran i Irak w drodze do Włoch. 

Cmentarz w Chankin jest w bardzo złym stanie, nagrobki w dużym stopniu 
uległy zniszczeniu. Miejscowe władze są otwarte na współpracę przy przywró-
ceniu należytego wyglądu nekropolii. Potrzebne jest zaangażowanie środków 
finansowych. 

W związku z tym proszę o informację, czy jest możliwe przystąpienie MSZ 
do inicjatywy odrestaurowania wspomnianego cmentarza.

Jan Maria Jackowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora wojciecha koniecznego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z tym, iż stosowanie w praktyce ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pra-
cowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (DzU z 2020 r. poz. 830 i 2401 
z późn. zm.) budzi wiele kontrowersji wśród pracowników, dyrekcje wielu szpita-
li zwracały się wielokrotnie do Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa 
Zdrowia z prośbą o interpretację budzących wątpliwości zapisów, dotyczących 
kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku.

Wszystkie otrzymane odpowiedzi sprowadzają się w sumie do tego, że pra-
codawca, realizując postanowienia ustawy w zakresie kwalifikowania danego 
pracownika do właściwej grupy zawodowej i ustalając tym samym jego wyna-
grodzenie, powinien brać pod uwagę nie tyle posiadane wykształcenie, co nie-
zbędne kwalifikacje wymagane przez pracodawcę na danym stanowisku. Brak 
natomiast jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej refundacji wzrostu wynagro-
dzeń pracowników przez NFZ. 

Zatem czy refundacji będą podlegały podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich 
pracowników, których kwalifikacje zostaną określone (uznane) przez pracodawcę 
jako wymagane, mimo iż w warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwaran-
towanych z zakresu leczenia, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia mi-
nistra zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia szpitalnego (tj. DzU z 2021 r. poz. 290 z późn. zm.) zawierają 
tylko minimalne wymagania? Czy pracodawca może przyjąć, bez ograniczeń, że 
wszystkie kwalifikacje posiadane przez pracowników i uzyskiwane w dalszym 
ciągu są kwalifikacjami wymaganymi? W obecnej sytuacji pielęgniarki masowo 
podnoszą kwalifikacje, licząc na wzrost wynagrodzeń. Co w sytuacji pracowni-
ka, który podniósł kwalifikacje po 1 lipca br. i domaga się od pracodawcy zakwa-
lifikowania do grupy zawodowej z wyższym współczynnikiem? Z jednej strony, 
jeśli według wewnętrznych aktów uznaje się te kwalifikacje jako wymagane, to 
zgodnie z ww. ustawą wynagrodzenie takiego pracownika nie może być niższe niż 
określone w tej ustawie, a z drugiej strony nie ma możliwości zgłoszenia do NFZ, 
że wynagrodzenie pracownika wzrosło. Czy to oznacza, że w okresie po 1 lipca 
2021 r. do czerwca 2022 r. pracodawca nie ma gwarancji refundacji wzrostu wy-
nagrodzenia i powinien wstrzymać się z podwyżką do 1 lipca 2022 r.? 

Uprzejmie proszę o odpowiedź.

Wojciech Konieczny
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oświadczenie złożone przez senatorów 
krzysztofa kwiatkowskiego i wadima Tyszkiewicza

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych (DzU poz. 568) wprowadziła art. 15l ust. 1 pkt 1 i 2, zgodnie z którym 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
od przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. – Prawo przedsiębiorców wstrzymuje się pobieranie wynagrodzeń dla 
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrew-
nymi wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z utworów 
lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzy-
stanie, a wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od faktycznego 
przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w da-
nym okresie, oraz pobieranie opłat abonamentowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (DzU z 2020 r. poz. 1689).

Poczta Polska SA oraz organizacje zbiorowego zarządzania prawami au-
torskimi i pokrewnymi po zmianie art. 15l ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o COVID-19 
oraz ust. 4 ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r., która weszła w życie 16 września 
2020 r. (DzU z 2020 r. poz. 2255 zm.), zaczęły kwestionować interpretację poję-
cia ,,wstrzymuje się”, wskazując, iż nie było to zupełne zwolnienie z opłat, lecz 
,,odroczenie zapłaty w czasie”. Żądają od przedsiębiorców, w tym hotelarzy, za-
płaty wynagrodzenia za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych 
oraz opłaty abonamentowej za okres od 8 marca do 15 grudnia 2020 r., objęty 
zwolnieniem ustawowym.

Organizacje zbiorowego zarządzania proponują hotelarzom składanie 
wniosków o obniżenie wynagrodzenia proporcjonalnie do spadku przychodów 
w okresie epidemii (8 marca – 15 grudnia 2020 r.) w porównaniu do analogicz-
nego okresu poprzedzającego epidemię, tj. w porównaniu do 2019 r.

Poczta Polska SA nie dopuszcza z kolei możliwości obniżenia opłat abonamen-
towych za okres od 8 marca 2020 r. do 15 grudnia 2020 r., żądając zapłaty w peł-
nej wysokości i zupełnie pomijając treść art. 15l ust  pkt 2 ustawy o COVID-19 
w brzmieniu nadanym ustawą z 31 marca 2020 r.

Wstrzymane ustawowo pobieranie opłat na rzecz organizacji zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz opłaty abo-
namentowej przez Pocztę Polska SA od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 15 grud-
nia 2020 r. powinno być interpretowane jako zupełne zwolnienie z tych opłat 
i skutkować niepobieraniem ich w przyszłości. Nie można mówić o ,,odroczeniu 
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płatności”. Nie ma podstaw do uznania, iż powinny być one regulowane po za-
kończeniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, tym bardziej po 
zmianie ustawy dokonanej w dniu 16 grudnia 2020 r.

Oto argumenty wskazujące na prawidłowość przedstawionego stanowiska.
1. W uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 31 marca 2020 r. wskazane zosta-

ło, iż: „zmiany mają na celu odciążenie przedsiębiorców od opłat audiowizual-
nych i abonamentowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 
Regulacja dotyczy usługodawców, wśród których obłożenie będzie zdecydowanie 
niższe niż dotychczas. W szczególności z tego rozwiązania skorzystają usługo-
dawcy z branży gastronomicznej, hotelarskiej czy fryzjerskiej, gdzie przedmio-
tem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, a opłaty te 
nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego 
przedsiębiorcy za świadczenie przez niego usług w danym okresie. Dodatkowo 
zakłada się, że w tym specyficznym okresie przedsiębiorcy zostaną zwolnieni 
z opłat abonamentowych za każdy radioodbiornik czy telewizor w miejscu pro-
wadzenia działalności gospodarczej”.

Z opinii Biura Analiz Sejmowych dotyczącej oceny skutków rządowego 
projektu ustawy z dnia 31 marca 2020 r. wynika, iż ,,zasadniczym celem pro-
jektu ustawy nowelizującej ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych (…) jest wprowadzenie wielu rozwiązań szczególnych mających łagodzić 
negatywne skutki społeczno-gospodarcze wynikające z pandemii COVID-19 
(koronowirusa)”.

Należy zauważyć, iż o odciążeniu można mówić jedynie w przypadku cał-
kowitego zwolnienia, a nie odroczenia w czasie płatności, albowiem po zakoń-
czeniu stanu epidemii sytuacja finansowa podmiotów nie będzie pozwalała na 
uregulowanie zaległych należności. Słowo „zwolnienie” użyte w uzasadnieniu 
oznacza, iż „wstrzymanie” ma charakter definitywny. W sposób wyraźny na-
wiązuje to do zasady ekwiwalentności świadczeń, jak również pośrednio do tre-
ści art. 495 k.c. Ustawodawca ze względu na niekorzystanie z praw autorskich 
i przedmiotów praw pokrewnych, radioodbiorników oraz telewizorów w okresie 
ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej związanych z epidemią 
zamierzał odciążyć przedsiębiorców, w przypadku których opłaty nie są uza-
leżnione od przychodu, tak żeby nie musieli oni regulować opłat za świadczenia, 
z których nie korzystali.

2. Istotna w kontekście interpretacji pojęcia „wstrzymanie” była propono-
wana poprawka Senatu, w której słowa ,,wstrzymuje się” miały być zastąpione 
słowami „zawiesza się”, które nie budzą wątpliwości co do tymczasowego cha-
rakteru regulacji. Dotyczy to także propozycji dodania fragmentu wskazującego, 
że „po ustaniu przyczyn zawieszenia przedsiębiorca może żądać obniżenia wy-
nagrodzenia za okres zawieszenia proporcjonalnie do obniżenia jego przychodu, 
w stosunku do uzyskanego w roku przed powstaniem zagrożenia”. Poprawka 
ta przesądzała o tymczasowym charakterze zwolnienia. Sejm jednak odrzucił 
wskazaną poprawkę senacką, co znaczy, że postanowił, iż „wstrzymanie” będzie 
oznaczało zwolnienie bez konieczności późniejszej zapłaty.

3. Potwierdzeniem interpretacji, iż „wstrzymanie poboru” wskazane 
w art. 15l ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o COVID-19 oznacza, że opłaty te nie będą 
w przyszłości pobierane, jest nowelizacja tego przepisu dokonana ustawą z dnia 
9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
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zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych in-
nych ustaw (DzU z 2020 r. poz. 2255), która weszła w życie 16 grudnia 2020 r.

Zgodnie ze zmianą art. 15l dokonaną ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. w okre-
sie, w którym obowiązuje zakaz prowadzenia działalności na podstawie art. 46a 
i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, od przedsiębiorców wstrzymuje 
się pobieranie wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy, której przed-
miotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub po-
bór wynagrodzenia za takie korzystanie, a wynagrodzenia te nie są określane 
jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego podmiotu za 
świadczenie przez niego usług w danym okresie, oraz pobieranie opłat abona-
mentowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach 
abonamentowych (DzU z 2019 r. poz. 1801 oraz DzU z 2020 r. poz. 383). Jest to 
więc rozwiązanie analogiczne do tego z art. 15l w pierwotnym brzmieniu.

W dalszej części nowelizacji ustawy ustawodawca wprowadził rozwiąza-
nie pozwalające podmiotom, które nie są objęte zakazem, żądać obniżenia wy-
nagrodzenia dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub 
prawami pokrewnymi, proporcjonalnie do obniżenia przychodu w stosunku 
do przychodu uzyskanego w tym samym okresie rozliczeniowym w roku przed 
ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Rozróżniona więc została sytuacja podmiotów, które objęte są zakazem pro-
wadzenia działalności, i tych, które objęte są ograniczeniem. Gdyby przyjąć, iż 
„wstrzymanie pobierania” oznacza jedynie „czasowe wstrzymanie zapłaty”, od 
dnia 16 grudnia 2020 r. podmioty, które mają ograniczoną działalność, byłyby 
w korzystniejszej sytuacji (bo mogłyby żądać proporcjonalnego obniżenia) od 
podmiotów, które mają zakaz prowadzenia działalności (bo po ustaniu zakazu 
musiałyby uregulować całość opłat). W ustawie nie zostało wskazane bowiem, 
jak oceniana będzie sytuacja podmiotów objętych zakazem prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej po zakończeniu obowiązywania tego zakazu, tzn. czy za 
czas objęty zakazem będą musiały uregulować opłaty w pełnej wysokości, czy 
wynagrodzenie będzie należeć się proporcjonalnie. Przy braku regulacji w tym 
zakresie, przyjmując interpretację „czasowego wstrzymania”, musielibyśmy 
uznać, iż podmioty te będą musiały uregulować „zawieszone” opłaty w pełnej 
wysokości. Interpretacja ta w nieuzasadniony sposób stawia podmioty prowa-
dzące działalność w ograniczonym zakresie w uprzywilejowanej sytuacji w sto-
sunku do tych, które mają zupełny zakaz jej prowadzenia.

Dokonanej ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. zmianie treści art. 15l nie towa-
rzyszą żadne regulacje przejściowe, w szczególności odnoszące się do sposobu 
realizacji obowiązku zapłaty za okresy wstrzymania poboru, a więc okre-
sy zawieszenia obowiązku zapłaty. Oznacza to, iż w przypadku podmiotów, 
w stosunku do których wstrzymane było pobieranie opłat, nie będzie można 
proporcjonalnie obniżyć opłat za okres od 8 marca 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

Przedsiębiorcy, w tym hotelarze, nie mogą żądać takiego obniżenia w przy-
padku opłat abonamentowych, mimo że pod koniec zeszłego roku wprowadzone 
zostały – poprzez kolejne rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii – ograniczenia w prowadzeniu działalności hotelarskiej (począt-
kowo, od 28 grudnia 2020 r. do 11 lutego 2021 r., obowiązywał zamknięty katalog 
grup zawodowych, którym można było udostępniać pokoje hotelowe; od 12 lute-
go 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r. można było udostępniać gościom 50% pokoi; 
od 20 marca 2021 r. do 7 maja 2021 r. ponownie można było udostępniać pokoje 
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hotelowe jedynie określonym grupom zawodowym; następnie w okresie od 
8 maja 2021 r. do 25 maja 2021 r. można było udostępniać jedynie 50% pokoi; obec-
nie, od 26 maja, można udostępniać 75% pokoi). Pomimo tak znacznego ograni-
czenia w prowadzeniu działalności gospodarczej nie zostało to przedsiębiorcom 
zrekompensowane w postaci zmniejszenia wysokości opłaty abonamentowej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1. ustawy o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwiet-
nia 2005 r. opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiofo-
nicznych oraz telewizyjnych. W przypadku ograniczenia liczby udostępnianych 
pokoi opłata ta powinna być proporcjonalnie zmniejszona.

4. Powodem wprowadzenia art. 15l ustawy o COVID-19 był fakt, iż w okresie 
zamknięcia hoteli nie dochodziło do odtwarzania utworów i przedmiotów praw 
pokrewnych, wobec czego nie było świadczenia ze strony OZZ-ów i nie należało 
im się wynagrodzenie, bądź też dochodziło do korzystania z nich w ograniczo-
nym zakresie ze względu na znaczny spadek obłożenia. Analogiczna sytuacja jest 
w przypadku opłaty abonamentowej. Niezależnie od regulacji zawartej w art. 15l 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy istniała możliwość powstrzymania się od uiszczenia opłat 
za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych po poinformowaniu 
o tym organizacji zbiorowego zarządzania bądź złożenia wniosku o ograniczenie 
opłat proporcjonalnie do spadku przychodów. Pozwala na to treść art. 495 k.c., 
jest to tzw. niezawiniona niemożność spełnienia świadczenia. Przepis ten, nie-
zależnie od postanowień umowy, przewiduje, iż w sytuacji niemożności wyko-
nania jednego ze świadczeń (świadczenie nie może być realizowane ze względu 
na faktyczne zamknięcie hoteli i brak korzystania z praw autorskich i przedmio-
tów praw pokrewnych) druga strona (hotele) może powstrzymać się od swojego 
świadczenia, czyli zapłaty (art. 495 §1 k.c.), zaś w sytuacji znacznego ogranicze-
nia korzystania z przedmiotów praw autorskich i pokrewnych na skutek spad-
ku obłożenia przysługuje prawo do obniżenia wynagrodzenia (art. 495 §2 k.c.). 
Obecna treść art. 15l ustawy o COVID-19 w pełni odpowiada treści art. 495 k.c., 
mówiącego o tzw. niezawinionej niemożności spełnienia świadczenia.

Hotelarze, którym ustawodawca znacznie ograniczył możliwość prowadzenia 
działalności gospodarczej, a w praktyce zamknął hotele, próbowali korzystać ze 
wskazanego rozwiązania. W marcu 2020 r. organizacje zbiorowego zarządza-
nia w odpowiedzi na wnioski hotelarzy o obniżenie opłat, jak również próby 
rozwiązania umów, przekonywały, iż nie ma takiej potrzeby, ponieważ opłaty 
zostaną ustawowo wstrzymane. Organizacje zbiorowego zarządzania na swoich 
stronach internetowych apelowały, by nie wypowiadać zawartych już umów, 
m.in. ze względu na wstrzymanie poboru opłat. Jako przykład należy wskazać 
znajdujący się do dnia dzisiejszego na stronie internetowej STOART komunikat, 
w którym wskazuje się: „z uwagi na wstrzymanie poboru wynagrodzeń nie ma 
potrzeby, aby wypowiadali Państwo umowy. Wypowiedzenie umowy jest wyma-
gane tylko w przypadku, gdy zakończyli i wyrejestrowali Państwo działalność”.

Na stronie https://www.gov.pl/web/gov/nie-plac-abonamentu-i-oplat-au-
diowizualnych znajduje się podobna informacja: „W trakcie obowiązywania 
ustawy lub w terminie w niej wskazanym nie musisz płacić abonamentu oraz 
opłat audiowizualnych”.

W związku z tym zwracamy się z następującymi pytaniami.
1. Prosimy o przedstawienie interpretacji postanowień art. 15l ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy o COVID-19, wprowadzonego ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmia-
nie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w zakresie znaczenia 
pojęcia „wstrzymanie”. Czy miało ono charakter tymczasowy i wskazywało na 
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odroczenie, czy oznaczało definitywne zniesienie w tym czasie obowiązku re-
gulowania opłat za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych?

2. W przypadku interpretacji, iż „wstrzymanie” nie oznaczało zwolnienia 
z regulowania opłat, a jedynie odroczenie płatności, prosimy o wskazanie, jak 
interpretacja ta ma się do treści uzasadnienia ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 
(DzU z 2020 r. poz. 508), odrzucenia proponowanej przez Senat poprawki, która 
stanowiła, iż „po ustaniu przyczyn zawieszenia przedsiębiorca może żądać ob-
niżenia wynagrodzenia za okres zawieszenia proporcjonalnie do obniżenia jego 
przychodu, w stosunku do uzyskanego w roku przed powstaniem zagrożenia”, 
oraz celu wprowadzenia art. 15l ust. 1 pkt 1 i 2.

3. W razie przyjęcia wskazanej interpretacji prosimy o wyjaśnienie, jak 
należy odnieść ją w przypadku opłat za odtwarzanie utworów i przedmiotów 
praw pokrewnych dla organizacji zbiorowego zarzadzania do treści art. 495 k.c., 
a w przypadku opłat abonamentowych do treści art. 2 ust. 1 ustawy o opła-
tach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005 r. (DzU Nr 85 poz. 728, tj. z dnia 
17 września 2020 r., DzU z 2020 r. poz. 1689).

4. Prosimy wskazać, jak należy rozumieć sytuację przedsiębiorców, którzy 
zgodnie z art. 15l ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o COVID-19 w związku z zakazem prowa-
dzenia działalności zostali zwolnieni z dokonywania opłaty tytułem wynagro-
dzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami 
pokrewnymi i opłat abonamentowych, po zakończeniu okresu trwania tego za-
kazu. W ustawie brakuje rozstrzygnięcia w tym zakresie.

5. Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego przedsiębiorcy dotknięci kryzysem 
i prawnymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej nadal 
są zobowiązani do płacenia abonamentu RTV w pełnej wysokości, mimo że obo-
wiązują ich administracyjne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospo-
darczej i odnotowują oni spadek przychodów.

6. Prosimy wskazać, jakie działania zamierza podjąć w najbliższej przyszłości 
rząd, aby zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego 
i racjonalnej gospodarki uregulować kwestię pobierania opłat abonamentowych 
w sytuacji administracyjnego ograniczenia prowadzenia działalności przez 
przedsiębiorców, w tym hotelarzy, w związku z pandemią koronawirusa. 

Z poważaniem 
Krzysztof Kwiatkowski 
Wadim Tyszkiewicz
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora general-
nego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie jakiś czas temu pan J. P. z Poznania, reprezentujący 

Komitet Obrony Praw Ludzi Wierzących, prosząc, abym zwrócił się do Pana 
z zapytaniem o Pana opinię co do zawieszenia krzyży w sądach i prokuraturach.

Ponieważ zobowiązałem się do przekazania Panu tego postulatu, niniej-
szym zwracam się z takim zapytaniem. Skierowany do mnie list pana J. P. 
– w załączeniu.

Z wyrazami szacunku 
Jan Filip Libicki
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora general-
nego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie jakiś czas temu pan K. C. i przedstawił mi sprawę swo-

jej matki H. C., która padła ofiarą oszustwa internetowego. Pan C. skarży się 
w swoim piśmie na bezczynność organów ścigania w tej sprawie. 

Proszę o informację, jak działają organy ścigania w takich przypadkach, oraz 
ewentualnie o podjęcie stosownej interwencji w tej sprawie.

W załączeniu skierowany do mnie list pan H C w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Jan Filip Libicki
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oświadczenie złożone 
przez senatora andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do minister klimatu i środowiska  
Anny Moskwy

Szanowna Pani Minister!
Zwracam się do Pani w związku z dynamicznie rosnącą liczbą zapytań i in-

terwencji w moim biurze senatorskim dotyczących coraz częstszych opóźnień 
i niejasności pojawiających się w toku obsługi całego procesu rządowego pro-
gramu „Mój prąd”, który zapewnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Obecnie kończy się trzecia edycja rzeczonego programu, 
którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji 
fotowoltaicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Rozbudowa sieci ener-
getyki odnawialnej, w szczególności opartej na osobach fizycznych produkują-
cych energię na własne potrzeby, to pozytywny instrument, służący rozwojowi 
energetyki prokonsumenckiej. Program ten cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem, o czym świadczy fakt, że na skutek dużej liczby wniosków nabór do 
drugiej oraz trzeciej edycji zakończono we wcześniejszym terminie, co więcej, 
suma środków dostępnych w trzeciej edycji wyczerpała się w ciągu nieco ponad 
3 miesięcy. Osobiście nie mam wątpliwości co do potrzeby podejmowania po-
dobnych działań, ale pojawiają się one w odniesieniu do metod ich wdrażania, 
skali i sposobu organizacji całego procesu.

Ze względu na pytania zaniepokojonych tym tematem mieszkańców mo-
jego okręgu wyborczego pragnę podkreślić ich wątpliwości dotyczące zmniej-
szenia budżetu programu. Zamiast 1,1 miliarda zł, jakie wnioskujący mieli 
do dyspozycji łącznie w pierwszych 2 naborach, w trzeciej edycji programu 
dofinansowanie nieznacznie przekroczyło 0,5 miliarda zł. Do tego dopłata do 
fotowoltaiki w ramach programu „Mój prąd” wynosi obecnie już tylko 3 tysią-
ce zł, zamiast 5 tysięcy zł przyznawanych w poprzednich 2 naborach. Jak wy-
nika z przekazanych mi informacji, nie było skutecznej polityki informacyjnej 
w tym zakresie, wiele osób zasugerowało się tą wyższą kwotą, by w ostatecz-
ności otrzymać tę niższą, zresztą po wielomiesięcznych oczekiwaniach. Duże 
oburzenie generuje ponadto coraz dłuższy czas oczekiwania na rozliczenie 
jednostkowych inwestycji i wypłatę wskazanych tu dotacji, gdyż opóźnienia 
sięgają nawet kilkunastu miesięcy, co bardzo negatywnie wpływa na bieżącą 
egzystencję uczestników programu tak pod względem finansowym, jak i pod 
względem organizacyjnym.

W związku z zarysowanymi kwestiami proszę o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania.

1. Co było powodem obniżki, dlaczego obniżono i tak niskie dofinansowanie 
dla beneficjentów w ramach programu „Mój prąd” z 5 tysięcy zł do 3 tysięcy zł?
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2. Czy obniżenie o 40% dofinansowania zmniejszyło liczbę beneficjentów 
programu „Mój prąd” z uwagi na wydłużenie czasu zwrotu inwestycji?

3. Na jakim poziomie kształtowały się ostateczne pule środków do wykorzy-
stania w poszczególnych edycjach programu „Mój prąd”?

4. Ile wniosków zostało złożonych w 3 edycjach programu i ile z nich zostało 
zrealizowanych oraz jak kształtowała się średnia kwota dofinansowania?

5. Ile średnio wynosił czas wypłaty dotacji od momentu zgłoszenia gotowości 
instalacji i skąd biorą się tak duże opóźnienia w jej wypłacie, sięgające nawet 
kilkunastu miesięcy?

6. Czy każdy wnioskodawca w poszczególnych edycjach programu „Mój prąd” 
spełniający wymogi formalne, który złożył odpowiednie dokumenty w wyma-
ganym terminie, otrzymał stosowne dofinansowanie?

7. Na jakim etapie przygotowywania jest zapowiadana nowa, czwarta od-
słona programu?

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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oświadczenie złożone 
przez senatora Janusza Pęcherza

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W miesiącu walki z rakiem prostaty zwracam się do Pana Ministra o wpro-

wadzenie w najbliższym czasie w ramach środków publicznych najnowszych 
i skutecznych terapii lekowych, jakich wprowadzenie postuluje od dawna 
Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”. Reprezentowana 
przez stowarzyszenie „Gladiator” wielotysięczna rzesza pacjentów oczekuje pil-
nych i zdecydowanych działań na rzecz szerokiego i powszechnego dostępu do 
skutecznych, najnowszej generacji terapii lekowych.

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” swoją działal-
nością społeczną obejmuje wielotysięczną rzeszę pacjentów cierpiących z po-
wodu nowotworów urologicznych. Przez ostatnie 20 lat prowadzi działania 
na rzecz edukacji pacjentów i ich rodzin, pogłębiając wiedzę i świadomość 
zagrożeń niesionych przez choroby nowotworowe. Działania edukacyjne sto-
warzyszenia wspierają wybitni specjaliści urolodzy, radiolodzy.

Zauważalne jest, że w ostatnich 2 latach liczba pacjentów ze zdiagnozowa-
nym rakiem gruczołu krokowego znacznie wzrosła. Znacznie wzrosła także 
liczba pacjentów z rakiem gruczołu krokowego w stopniu zaawansowanym, co 
jest bardzo niepokojącym sygnałem.

Z szerokiej gamy terapii lekowych najnowszej generacji stosowanych po-
wszechnie na świecie w skutecznym leczeniu raka gruczołu krokowego w Polsce 
wymienia się Enzalutamid kapsułki, Enzalutamid tabletki, Darolutamid, 
Apalutamid. Wymienia się, bo nie wszystkie są finansowane ze środków pu-
blicznych i przez to nie są powszechnie dostępne. Dzisiaj powszechnie dostępne 
są Enzalutamid kapsułki oraz Apalutamid. Tymczasem wytyczne EAU uwzględ-
niają także Darolutamid i Enzalutamid w tabletkach jako wysoce skuteczne tera-
pie w leczeniu raka gruczołu krokowego także na wcześniejszym etapie leczenia. 
Uwzględnienie wytycznych EAU wychodziłoby naprzeciw potrzebom polskich 
pacjentów i zmierzało do ograniczenia tak dużych dysproporcji w dostępie do 
nowoczesnych terapii w leczeniu raka gruczołu krokowego pomiędzy Polską 
a pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Samo udostępnienie najnowszych te-
rapii lekowych w ramach środków publicznych niczego nie usprawni i pacjen-
tom nie pomoże, jeśli nadal w ocenie dostępu do tych terapii będą stosowane 
tak ostre kryteria.

Uprzejmie proszę Pana Ministra o wdrożenie jak najszybciej rozwiązań 
prowadzących do łatwego, bezpłatnego dostępu, jaki mają pacjenci w kra-
jach Unii Europejskiej, przez tych wiekowych, schorowanych i cierpiących 
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pacjentów do nowoczesnych i skutecznych terapii w pokonywaniu chorób 
nowotworowych i stwarzających niezbędny lepszy komfort życia w walce 
z chorobą.

Z wyrazami szacunku 
Janusz Pęcherz
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oświadczenie złożone 
przez senatora adama szejnfelda

Oświadczenie skierowane do ministra finansów  
Tadeusza Kościńskiego

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

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

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

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

Przypomnijmy, że bank centralny powinien tak sterować polityką pieniężną, 
by utrzymywać stabilny poziom cen. A za taki stan uważa się inflację w gra-
nicach 1,5–3,5%. Zaskakujący wzrost inflacji to kolejny niepokojący sygnał do-
tyczący fundamentów polskiej gospodarki. Obecnie złotówka osłabła wobec 
głównych walut do najniższego poziomu od 12 lat. Za euro musimy już płacić 
niekiedy nawet 4,66 zł, za dolara – 3,97 zł, za funta –5,48 zł, a za franka szwaj-
carskiego – 4,21 zł. Z tych powodów nie brakuje głosów, że jest to po prostu 
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„zaordynowany przez rząd podatek inflacyjny”, bo im słabsza waluta, tym no-
minalnie wyższe wpływy do budżetu państwa.

W związku z powyższym bardzo proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się 
do dramatycznej sytuacji dotyczącej wzrostu poziomu inflacji w naszym kraju 
oraz wskazanie konkretnych działań, jakie w tej sprawie podejmie Pana resort 
i cały rząd, a także wskazanie, jakie według Pana Ministra działania powinny 
zostać podjęte przez NBP oraz pozostałe instytucje publiczne, aby odwrócić ten 
niekorzystny dla obywateli trend.

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld
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oświadczenie złożone 
przez senatora wadima Tyszkiewicza

Oświadczenie skierowane do minister klimatu i środowiska  
Anny Moskwy

Decyzją z dnia 28 stycznia 2014 r. minister środowiska udzielił firmie Leszno 
Copper Sp. z o.o. koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi 
i srebra w obszarze Bytom Odrzański. W dniu 13 lutego 2014 r. odwołanie od tej 
decyzji złożyła firma KGHM Polska Miedź SA ubiegająca się o koncesję w obsza-
rze w dużej części tożsamym. W wyniku tego działania po 6 miesiącach minister 
cofnął swoją wcześniejszą decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrze-
nia. Na powyższe działanie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie złożyła firma Leszno Copper.

Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jak i następnie 
Naczelny Sad Administracyjny uznały słuszność skargi Leszno Copper i uchy-
liły decyzję ministra środowiska z dnia 29 lipca 2014 r. – ostateczny wyrok w tej 
sprawie zapadł w dniu 30 listopada 2017 r. Nieważność tej decyzji oznaczała, 
że nadal toczyło się postępowanie o ponowne rozpatrzenie zainicjowane 13 lu-
tego 2014 r. Po zakończeniu czynności wykonywanych przez sąd i prokuratu-
rę akta sprawy zostały zwrócone organowi koncesyjnemu, pod koniec 2018 r. 
Następnie, zamiast niezwłocznie rozpatrzyć sprawę i zakończyć postepowanie, 
organ koncesyjny – początkowo minister środowiska, później minister klima-
tu, obecnie minister klimatu i środowiska – wykazał się niebywałą opieszało-
ścią, a wręcz bezczynnością w prowadzonym postępowaniu. Decyzję kończącą 
ponowne rozpatrzenie sprawy wydał dopiero 29 kwietnia 2021 r., a więc po ok. 
dwóch i pół roku od ponownego otrzymania kompletu akt sprawy. Należy pod-
kreślić, że w międzyczasie w dniu 15 stycznia 2021 r. firma KGHM przedłożyła 
nowy wniosek koncesyjny, diametralnie zmieniający zakres planowanych prac 
poszukiwawczo-rozpoznawczych. Wniosek ten posłużył jako podstawa do wyda-
nia nowej decyzji koncesyjnej, wbrew zasadzie postępowania odwoławczego, któ-
re powinno dotyczyć tego samego zakresu sprawy, co postępowanie pierwotne.

W ewidentny sposób łamiąc prawo, w dniu 29 kwietnia 2021 r. minister kli-
matu i środowiska tym razem udzielił koncesji w obszarze Bytom Odrzański 
na rzecz KGHM Polska Miedź SA. W dniu 28 maja 2021 r. decyzja ta została za-
skarżona w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie przez firmę 
Leszno Copper. Fakt złamania prawa przez organ koncesyjny został potwier-
dzony wyrokiem sądu z dnia 29 września 2021 r., uchylającym decyzję ministra 
klimatu i środowiska z dnia 29 kwietnia 2021 r. Oznacza to, że koncesja wydana 
na rzecz KGHM Polska Miedź SA straciła ważność.

Pomimo obecnego stanu faktycznego, spowodowanego wspomnianym wy-
rokiem, firma KGHM z naruszeniem prawa prowadzi działalność polegającą na 
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poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża rud miedzi w obszarze Bytom Odrzański. 
Aktualnie realizuje roboty geologiczne polegające na wykonaniu głębokiego 
otworu wiertniczego o symbolu S-829, zlokalizowanego we wsi Bielawy, gmina 
Siedlisko, powiat nowosolski, województwo lubuskie. Ze względu na charakter 
tego typu prac, w tym znaczne rozmiary urządzenia wiertniczego, fakt wyko-
nywania nielegalnej działalności jest dobrze widoczny dla osób postronnych. 
Każdy może bez problemu, nie wchodząc na zamknięty teren wiertni, wykonać 
z zewnątrz fotografię lub nagrać film przedstawiający prowadzenie robót wiert-
niczych. Filmem takim dysponuje Leszno Copper Sp. z o.o.

Według ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze dzia-
łalność polegająca na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin bez wyma-
ganej koncesji stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu albo grzywny. Jeśli 
wykonujący ją podmiot wyrządza znaczną szkodę w mieniu lub poważną szkodę 
w środowisku albo sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo znacznej szko-
dy w mieniu lub poważnej szkody w środowisku, wówczas działalność taka jest 
kwalifikowana jako przestępstwo.

W związku z zaistniałymi okolicznościami firma Leszno Copper pismami 
z dnia 29 października poinformowała o prowadzonej przez KGHM nielegalnej 
działalności, a co za tym idzie, o popełnionym wykroczeniu i możliwości popeł-
nienia przestępstwa: ministra klimatu i środowiska, Komendę Powiatową Policji 
w Nowej Soli i Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu, wnioskując o podjęcie 
stosownych działań zapobiegawczych. Wnioski te zostały uzupełnione w dniu 
3 listopada 2021 r. o materiał wideo przedstawiający pracę urządzenia wiertni-
czego. W tym samym dniu firma Leszno Copper poinformowała Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warszawie o zignorowaniu wyroku i prowadzeniu prac 
poszukiwawczo-rozpoznawczych przez KGHM w obszarze Bytom Odrzański. 
W piśmie tym poinformowano, że takie działanie KGHM ma najprawdopodob-
niej na celu doprowadzenie do zaistnienia nieodwracalnych skutków prawnych, 
polegających na zdobyciu części planowanej informacji geologicznej, co może 
zostać wykorzystane w postępowaniu w wyższej instancji, tj. przed Naczelnym 
Sądem Administracyjnym. Firma ta może także nosić się z zamiarem wyko-
rzystania nielegalnie pozyskanej informacji geologicznej w próbie uzyskania 
koncesji wydobywczej.

Następnie, w związku z brakiem podjęcia czynności przez Policję i Okręgowy 
Urząd Górniczy w Poznaniu, pismami z dnia 15 listopada 2021 r. firma Leszno 
Copper powiadomiła Prokuraturę Rejonową w Nowej Soli i Wyższy Urząd 
Górniczy, również wnioskując o zainicjowanie koniecznych działań.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymano odpowiedzi na żadne z wymienionych 
pism. Dalsza bierność organów może doprowadzić do tego, że KGHM zakończy 
nielegalne wiercenie otworu i uniknie kary, zanim poinformowane podmioty 
rozpoczną jakiekolwiek czynności w tej sprawie. Ponadto, jak już wspomniano, 
zakończenie wiercenia i pobranie materiału skalnego w postaci rdzenia wiertni-
czego, który może być poddany dalszym badaniom, w tym na zawartość miedzi 
i srebra, będzie oznaczało pozyskanie przez KGHM nowej informacji geologicz-
nej, co jest sytuacją nieodwracalną. W istocie działania KGHM wskazują, że dąży 
do bezprawnego przejęcia obszaru Bytom Odrzański i pragnie postawić organ 
koncesyjny oraz inne podmioty przed faktem dokonanym.

Bardzo proszę Panią Minister o odniesienie się do poruszonych kwestii.

Z poważaniem 
Wadim Tyszkiewicz
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oświadczenie złożone przez senatorów 
wadima Tyszkiewicza i krzysztofa kwiatkowskiego

Oświadczenie skierowane do minister klimatu i środowiska  
Anny Moskwy

Szanowna Pani Minister!
Zaniepokojeni informacjami od licznych miast i gmin oraz od polskich pro-

ducentów rowerowych, dotyczącymi braku wsparcia dla popularyzacji rowe-
rów wspomaganych elektrycznie, pragniemy zwrócić uwagę na szereg korzyści 
płynących z potencjalnego ich wsparcia jako środka transportu.

Zdecydowana większość spośród 20 tysięcy e-rowerów sprzedawanych rocz-
nie w Polsce produkowana jest w naszym kraju. Branża zatrudnia 10 tysięcy 
osób, a wartość tego rynku szacowana jest na ponad 2 miliardy zł. Roczna pro-
dukcja na poziomie 1,2 miliona rowerów daje Polsce czwarte miejsce w Europie. 
Rowery są sprzedawane w 1200 sklepach w całym kraju, prowadzonych głównie 
przez polskie rodzinne firmy. Ich sprzedaż rośnie co roku bardzo dynamicznie. 
Unijne dokumenty strategiczne pokazują, że w 2015 r. sprzedało się w krajach 
Unii Europejskiej 6,5 miliona sztuk rowerów elektrycznych i że liczba ta wzro-
śnie do 62 milionów sztuk w roku 2030.

Z  badań i  obserwacji popartych danymi z  Polskiego Stowarzyszenia 
Rowerowego (organizacji polskiej branży i przemysłu rowerowego) wynika, że 
rola roweru elektrycznego w codziennej komunikacji systematycznie rośnie. 
Dzieje się tak, bo e-rower jest najtańszym pojazdem elektrycznym dostępnym 
w Polsce w porównaniu do alternatywnych pojazdów elektrycznych oraz z uwa-
gi na niskie koszty eksploatacji. E-rower to pojazd zeroemisyjny, przyjazny dla 
rowerzysty i środowiska. Od innych pojazdów różni go fakt, że jadący na rowe-
rze elektrycznym musi pedałować, aby uruchomić elektryczne wspomaganie 
jazdy. To oznacza brak śladu węglowego, zdrowsze społeczeństwo i zmniejsze-
nie korków w miastach. E-rowery w wielu europejskich krajach stają się bardzo 
ważnym elementem transportu miejskiego. Rozwój tego segmentu to korzyści 
dla miast, gmin i ich społeczeństw, ale także szansa na dynamiczny rozwój pol-
skiej elektromobilności. To kolejne miejsca pracy oraz tworzenie innowacyjnych 
biznesów przez młode pokolenie.

Na rolę roweru elektrycznego Polskie Stowarzyszenie Rowerowe zwró-
ciło uwagę w piśmie z grudnia 2020 roku do pana ministra Michała Kurtyki 
oraz w piśmie z lipca 2021 roku do pana Ireneusza Zyski, sekretarza stanu 
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Wskazano w nich atuty e-roweru. PSR 
jako jeden z uczestników styczniowej konferencji uzgodnieniowej dotyczącej 
ustawy o elektromobilności wskazywało brak ujęcia e-roweru w projekcie tej 
ustawy. Po licznych zapewnieniach w jednym z kolejnych projektów ustawy 
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pojawiła się definicja roweru elektrycznego. Niestety brakuje jej w obecnej wersji. 
W marcowym piśmie do pana ministra Andrzeja Adamczyka zwrócono uwagę 
na brak roweru jako środka transportu także w Krajowym Planie Odbudowy.

Z obserwacji wynika, że wielu konsumentów kupuje e-rower, aby zastąpić 
nim samochód. Dzięki temu nie muszą stać w korkach, nie mają problemów 
z parkowaniem, skracają czas dojazdu do pracy i mają lepszą kondycję zdrowot-
ną. W wielu europejskich krajach, takich jak Francja, Holandia, Niemcy, Włochy, 
Anglia czy Szwecja, uruchomiono programy dopłat, dzięki którym łatwiej jest 
konsumentom kupić e-rower. Dzięki programom pomocowym udział tych ro-
werów w transporcie znacznie wzrósł. Coraz większe znaczenie w transporcie 
tzw. ostatniej mili dla branży logistycznej ma elektryczny rower cargo. Światowa 
Organizacja Zdrowia zaleca korzystanie z rowerów jako bezpiecznego środka 
transportu w czasie pandemii.

Przedstawiciele polskiej branży i środowisk rowerowych są zaskoczeni bra-
kiem ujęcia e-rowerów jako środka transportu w różnych programach rządo-
wych, jak jest to w innych krajach europejskich. Wzorując się na programie „Mój 
elektryk”, sugerują, że mógłby powstać osobny program obejmujący ułatwienia 
w zakupie e-rowerów, ponieważ jego efektywność będzie 10-krotnie większa 
w stosunku do innych tego typu programów. Kwota dofinansowania na pozio-
mie 50 milionów zł pozwoli wspomóc zakup 25 tysięcy rowerów elektrycznych.

Zwracamy się do Pani z zapytaniem, czy są prowadzone prace mające na 
celu umieszczenie na stałe roweru elektrycznego w polskiej ustawie o elektro-
mobilności oraz czy są prowadzone prace mające na celu powstanie programu 
gwarantującego dopłaty do zakupu rowerów elektrycznych.

Z poważaniem 
Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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oświadczenie złożone przez senatorów 
wadima Tyszkiewicza i krzysztofa kwiatkowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
Mariusza Kamińskiego

Zwracamy się z prośbą o zwrócenie przez ministerstwo uwagi na kilka fak-
tów, co z pewnością może zmienić na lepsze sytuację uchodźców z Białorusi, któ-
rzy często mają polskie korzenie. Borykają się oni z problemami proceduralnymi 
w staraniach o pobyt stały lub czasowy oraz zgodę na podjęcie zatrudnienia. 
Duża liczba emigrantów z Ukrainy, którzy osiedlają się w Polsce i chcą podjąć 
zatrudnienie, ma podobne problemy, a ich mnogość powoduje ogólnie wydłuże-
nie rozpatrzenia zgłaszanych spraw w urzędach wojewódzkich. Ich sprawy są 
traktowane tak samo jak sprawy uchodźców z Białorusi, tymczasem ci ostatni 
są niejednokrotnie w bardzo trudnej sytuacji, opuszczając swój kraj z dnia na 
dzień, uciekając przed reżimem Łukaszenki. Uproszczenie procedur i umożli-
wienie realizacji wniosków poprzez systemy informatyczne byłoby korzystne 
dla Polski z kilku powodów, a mianowicie: 

1) obywatele Białorusi chętnie korzystają z azylu w Polsce ze względu na bli-
skość swojego kraju;

2) osiedlając się w Polsce, szukają przede wszystkim źródeł dochodu i auto-
matycznie stają się podatnikami w Polsce;

3) osiedlając się w Polsce, znajdują lokale mieszkaniowe, w których zamie-
rzają egzystować, które remontują, i inwestują w poprawienie jakości swojego 
życia w Polsce.

Z tych powodów warto zmienić kilka ustaw, które usprawniłyby procedury 
uzyskiwania prawa do wykonywania wyuczonego zawodu oraz prawa do uzy-
skiwania zgody na podjęcie zatrudnienia. Przejrzystość procedur i możliwość 
elektronicznego sprawdzenia, na jakim etapie jest sprawa, w wielu przypadkach 
znacznie poprawiłyby i tak skomplikowaną nową sytuację uchodźców. 

Pragniemy zauważyć, że Białoruś jest krajem sąsiedzkim dla Polski, na-
sze narodowości niewiele różnią się kulturowo, a nasze społeczeństwa nie 
odbiegają od siebie wykształceniem i tylko bardzo trudna sytuacja polityczna 
zmusza Białorusinów do emigracji i szukania nowego domu. To tak, jak kie-
dyś Polacy szukali swojej szansy na zachodzie Europy. Szybka zmiana proce-
dur oraz umożliwienie ich realizacji w systemie informatycznym znacznie 
zwiększyłyby możliwości adaptacyjne emigrantów, od czego zależą losy bar-
dzo wielu ludzi, którzy nie pozostaną bez wpływu na dalsze znaczenie Polski 
na tle Europy. 

Problemy, na jakie natrafiają Białorusini w kontaktach z Lubuskim Urzędem 
Wojewódzkim, są następujące.
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1. Wydłużony czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie wydania ze-
zwolenia na pobyt stały lub czasowy, bardzo często od 8 do 12 miesięcy.

2. Utrudnione złożenie wniosku o pobyt – każdorazowo wiąże się to ze zło-
żeniem odcisków palców obywatela, którego można dokonać tylko w LUW 
w  Gorzowie Wielkopolskim po wcześniejszej elektronicznej rejestracji. 
Rejestracja na takie spotkanie nie jest przejrzysta, jest bardzo utrudniona z uwa-
gi na liczbę innych obcokrajowców, zwłaszcza działających przez różnego ro-
dzaju przedstawicieli. Na chwilę obecną LUW nie ma wolnych terminów do 
końca 2021 r.

3. Brak na stronie LUW przejrzystej, zrozumiałej, pełnej i dobrej informacji 
(np. zielona karta – uchodźstwo i inne) oraz potrzebnych wniosków (np. o świad-
czenia pieniężne i inne) dla obywateli obcych krajów. Brak jest linków, gdzie ta-
kie informacje można uzyskać. Nastręcza to wiele trudności i frustracji osobom 
nie zawsze doskonale znającym język polski, zwłaszcza w dobie pandemii, kiedy 
informację można uzyskać tylko drogą telefoniczną.

Przykładowo problemy z uzyskaniem w odpowiednim czasie zezwolenia na 
pracę z Ministerstwa Zdrowia mają lekarze, zarówno w województwie lubu-
skim, jak i w innych województwach. Zróżnicowany jest w tych województwach 
czas oczekiwania na taki dokument, a wszystko w sytuacji, gdy polska służba 
zdrowia boryka się z brakiem specjalistów. To tylko jeden z aspektów tych zło-
żonych problemów.

Prosimy Pana Ministra o ustosunkowanie się do poruszonych aspektów i od-
powiedź na pytanie, czy ministerstwo ma plany co do zmiany obecnej, trudnej 
sytuacji obcokrajowców, przede wszystkim z Białorusi i Ukrainy.

Wadim Tyszkiewicz  
Krzysztof Kwiatkowski 
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego wcisłę

Oświadczenie skierowane do minister klimatu i środowiska  
Anny Moskwy

Szanowna Pani Minister!
Z największym niepokojem przyglądam się informacjom o podwyżkach cen 

ciepła i podgrzewania wody, które niestety występują w całej Polsce. Wśród przy-
czyn tego są złe rozwiązania prawne, pozwalające na wykorzystywanie sytuacji 
przez prowadzących działalność gospodarczą.

W ustawie – Prawo energetyczne w art. 32 ust. 4 znajduje się zapis o tym, że 
gdy wielkość mocy zamówionej przez odbiorców nie przekracza 5 MW, to pod-
miot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytworzenia tego ciepła 
nie wymaga uzyskania koncesji. Sytuacja taka prowadzi do patologii, ponieważ 
zdarza się, że podmiot realizujący taką działalność jest monopolistą w danej 
gminie, a więc mieszkańcy i oczywiście włodarze muszą godzić się na narzucane 
ceny i podwyżki, które nie znajdują uzasadnienia. Takie decyzje nie podlegają 
żadnym instytucjom nadzoru.

Opisuję powyższy mechanizm na podstawie sytuacji w gminie Reszel, gdzie 
mieszkańcy otrzymali informacje o podwyżkach cen ciepła i podgrzewania wody 
w niektórych przypadkach nawet o 150%. W ponadsiedmiotysięcznej gminie 
więcej niż 25% to osoby w wieku powyżej 60 lat. W powiecie kętrzyńskim, w któ-
rym leży gmina, wskaźnik bezrobocia wynosi aż 17,8% (wskaźnik dla wojewódz-
twa to 9,3%) i stanowi wg GUS najwyższy w kraju. Niepohamowane wzrosty 
cen ciepła i podgrzewania wody prowadzą do znaczącego pogorszenia jakości 
życia mieszkańców i w końcu do wykluczenia energetycznego wyraźnej części 
społeczeństwa.

W związku z powyższym proszę Panią Minister o odpowiedzi na poniższe 
pytania.

1. Czy ministerstwo śledzi sytuację związaną z wyżej wskazaną regulacją 
ustawową?

2. Czy w odpowiedzi na ten apel, ale także wcześniejszy apel burmistrza 
Reszla, jest możliwe podjęcie inicjatywy zmierzającej do dokonania zmian 
w ustawie – Prawo energetyczne?

Szanowna Pani Minister, bardzo proszę o przyjrzenie się sytuacji. Wyżej 
opisaną patologię opisuję na przykładzie gminy Reszel, ale zdaję sobie spra-
wę, że problem jest szerszy. Tylko ustawowa regulacja może polepszyć sytuację 
gmin i ich mieszkańców. Proszę o podjęcie działań legislacyjnych prowadzą-
cych do tego, by również wyżej wskazane podmioty potrzebowały uzyskania 
koncesji na prowadzenie działalności. Ustalenie cen taryf dla mieszkańców 
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wymaga weryfikacji przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wzrost cen 
taryfy musi zależeć od uzasadnionych kosztów działalności przedsiębiorstwa. 
Proszę o interwencję.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego wcisłę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z największym niepokojem kieruję do Pana oświadczenie wspierające apel 

Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 października 2021 r. w sprawie problemów 
finansowych Szpitala Miejskiego w Morągu. Ów szpital zabezpiecza potrzeby 
nie tylko Morąga, ale i dużej części powiatu ostródzkiego liczącego 100 tysięcy 
mieszkańców. Niestety samorząd Morąga, będący właścicielem szpitala, nie jest 
w stanie zabezpieczyć potrzeb finansowych tej placówki. Szpital nie jest ujęty 
w tzw. sieci, co znacznie zmniejsza jego finansowanie ze środków państwowych. 
Przyczyną nieujęcia szpitala w sieci był brak oddziału pediatrycznego.

To nie jest sprawiedliwe rozwiązanie, gdyż nie zmniejsza ono obciążenia 
szpitala w zakresie pacjentów potrzebujących pomocy i tę pomoc otrzymują-
cych, tym bardziej że w tym samym czasie szpital dokonał modernizacji swoich 
obiektów, co kosztowało ponad 11 milionów zł, z czego 3,4 miliona zł dołożył sa-
morząd gminy Morąg. Ponieważ część środków na ten remont pochodzi z fun-
duszy unijnych, ewentualna likwidacja placówki w okresie trwałości spowoduje 
konieczność zwrotu pozyskanych środków.

Odnoszę wrażenie, że tego rodzaju czynniki nie zostały uwzględnione w de-
cyzjach dotyczących takich szpitali, jak Szpital Miejski w Morągu. Jeżeli nawet 
uznać, że nie wszystkie szpitale można wpisać w system placówek sieciowych, 
to powinna zostać stworzona możliwość dokonania korekty indywidualnej, po-
zwalającej na dalsze funkcjonowanie placówek rzeczywiście potrzebnych, re-
alizujących zadania społecznie niezbędne. Na pewno nie można w imię jakiegoś 
algorytmu, który nie uwzględnia wszystkich składowych rzeczywistości, dopu-
ścić do likwidacji Szpitala Miejskiego w Morągu.

Apeluję do Pana Ministra o dokonanie analizy sytuacji nie tylko tego szpitala, 
ale i mieszkańców regionu o ograniczonych możliwościach komunikacyjnych, 
a także o podjęcie decyzji, które zapewnią im należny poziom bezpieczeństwa 
zdrowotnego. Samorząd nie może w nieskończoność dokładać coraz więcej środ-
ków finansowych. Sytuacja rynkowa i wzrastająca inflacja także sprawiają, że 
będzie potrzeba coraz więcej pieniędzy. W tym wypadku kluczowa jest decyzja 
NFZ. W związku z tym bardzo proszę Pana Ministra o interwencję.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
Ireneusz Zyska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
Ireneusz Zyska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 106
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
Ireneusz Zyska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 106
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
Ireneusz Zyska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 107
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
Ireneusz Zyska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108

Otwarcie dyskusji
senator Stanisław Lamczyk  . . . . . . . . . . . . . 108
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 110
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 112
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  113
senator Jacek Bogucki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115

Zamknięcie dyskusji

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Jan Sarnowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Jan Sarnowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
senator Michał Kamiński . . . . . . . . . . . . . . . . 75
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Jan Sarnowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Jan Sarnowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Jan Sarnowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Jan Sarnowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
senator Michał Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Jan Sarnowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
senator Michał Kamiński . . . . . . . . . . . . . . . . 78
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Jan Sarnowski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
senator Michał Kamiński . . . . . . . . . . . . . . . . 78
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Maciej Miłkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79

Otwarcie dyskusji
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 79
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
senator Robert Dowhan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 83
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84

Zamknięcie dyskusji

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  odnawialnych źródłach energii oraz niektórych in-
nych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności oraz Komisji Środo-
wiska

senator sprawozdawca  
Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Kli-
matu

senator sprawozdawca  
Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
senator Józef Łyczak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91

Głosowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Uzupełnienie porządku obrad
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Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o  zmianie ustawy o  odnawialnych źródłach 
energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
Klimatu

senator sprawozdawca Stanisław Gawłowski . . . 117
Wystąpienie przedstawiciela rządu

senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 140
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 141

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Bromber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Zapytania i odpowiedzi
Senator Kazimierz Michał Ujazdowski . . . . . . . 143
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Bromber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 143
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Bromber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Bromber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
senator Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  . 145
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Bromber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
senator Dorota Tobiszowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Bromber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Bromber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
senator Jolanta Hibner  . . . . . . . . . . . . . . . . 146
senator Józef Zając .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Bromber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Otwarcie dyskusji
senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . 150
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 152
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 159
senator Rafał Ślusarz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
senator Dorota Czudowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 162
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . 164
senator Rafał Ślusarz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
senator Marek Komorowski  . . . . . . . . . . . . . 165

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
Ireneusz Zyska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Otwarcie dyskusji
senator Danuta Jazłowiecka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 25 listopada)

Wznowienie posiedzenia
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Jadwiga Rotnicka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121

Otwarcie dyskusji
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Zamknięcie dyskusji
prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego  
Anna Mikuła 123

Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Zdrowia

senator sprawozdawca  
Beata Małecka-Libera  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 127
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 127
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 128
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . 128
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 129
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 129
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 130
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 131
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 131
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 132
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 132
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 133
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 133
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . 134
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 134
senator Rafał Ślusarz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 135
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . 135
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 135
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 136
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 137
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . 137
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 137
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 138
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . 138
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 139
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
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senator Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  . 165
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 166
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  167
senator Dorota Czudowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . 170
senator Rafał Ślusarz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . 172
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 172
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . . . . 173
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  174
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 175

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Bromber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Zdrowia

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo energetyczne

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i In-
nowacyjności

senator sprawozdawca  
Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
Ireneusz Zyska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  177

Zapytania i odpowiedzi
senator Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . 179
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
Ireneusz Zyska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179
senator Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . 179
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
Ireneusz Zyska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
Ireneusz Zyska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
Ireneusz Zyska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180

Otwarcie dyskusji
senator Stanisław Lamczyk  . . . . . . . . . . . . . 180

Zamknięcie dyskusji
Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o  elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz 
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyj-
ności

senator sprawozdawca  
Stanisław Lamczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Kli-
matu

senator sprawozdawca  
Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
Ireneusz Zyska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 182

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
Ireneusz Zyska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
Ireneusz Zyska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . 188
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
Ireneusz Zyska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 189
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
Ireneusz Zyska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 190

Otwarcie dyskusji
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 190
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . 192
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 192

Zamknięcie dyskusji
Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rze-
czypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorzą-
du Terytorialnego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Otwarcie dyskusji
senator Janusz Gromek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194

Zamknięcie dyskusji
Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych 
ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowie-
ka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorzą-
du Terytorialnego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Janusz Pęcherz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  195

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Sa-
morządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Marek Komorowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Zapytania i odpowiedzi
senator Mariusz Gromko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200
senator Marek Komorowski  . . . . . . . . . . . . . 200
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 200
senator Marek Komorowski  . . . . . . . . . . . . . 200
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 201
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Zamknięcie dyskusji
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sadach wynagradzania osób realizujących zadania z za-
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Jan Hamerski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ułatwieniach 
w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników 
i ich domowników

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
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Zygmunt Frankiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237
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Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komi-
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