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Porządek obrad
34. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 14, 15 i 16 grudnia 2021 r.

1. Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”.

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

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

4. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budże-
towej na rok 2022. 

5. Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych. 

6. Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. 

7. Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa. 

8. Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utra-
cie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o  drogach 
publicznych. 

9. Ustawa o wyrobach winiarskich. 

10. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

11. Ustawa o  ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicz-
nej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–
2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 
2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw*. 

12. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralne-
go Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 

13. Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. 

14. Ustawa o  rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w  2018 r. 
w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. 

15. Ustawa o dodatku osłonowym. 

16. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej. 

17. Ustawa o  jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji 
antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. 

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



18. Ustawa o  zmianie ustawy o  zdrowiu publicznym oraz niektórych innych 
ustaw. 

19. Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. 

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

21. Ustawa o  zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy 
o  niektórych umowach zawieranych w  związku z  realizacją zamówień 
o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. 

22. Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. 

23. Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – 
Kodeks karny wykonawczy. 

24. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 

25. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wyko-
nawczy. 

26. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy. 

27. Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza Augu-
styna Strzybnego. 

28. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozy-
cji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów poli-
tycznych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach. 

29. Zmiany w składzie komisji senackich. 

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 Adam Andruszkiewicz 
 – sekretarz stanu Janusz Cieszyński 
 – minister – członek Rady Ministrów 
     Michał Wójcik

Urząd do Spraw Cudzoziemców  – szef Jarosław Szajner 

Urząd do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych   – szef Jan Józef Kasprzyk 

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych  – p.o. zastępca dyrektora Jan Tabor

Krajowe Biuro Wyborcze  – ekspert w Zespole Prawnym  
      i Organizacji Wyborów Grzegorz Gąsior 



Krajowe Biuro do Spraw  
Przeciwdziałania Narkomanii  – dyrektor Piotr Jabłoński 

Państwowa Agencja  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  – p.o. dyrektor Katarzyna Michalska 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej  – prezes Waldemar Pawlak 

Ministerstwo Edukacji i Nauki  – sekretarz stanu Wojciech Murdzek 

Ministerstwo Finansów  – sekretarz stanu Sebastian Skuza  
  – podsekretarz stanu Piotr Patkowski  
  – podsekretarz stanu Jan Sarnowski

Ministerstwo Infrastruktury  – podsekretarz stanu Grzegorz Witkowski

Ministerstwo Klimatu i Środowiska  – sekretarz stanu Edward Siarka  
  – sekretarz stanu Ireneusz Zyska 
  – podsekretarz stanu Piotr Dziadzio

Ministerstwo Obrony Narodowej  – sekretarz stanu Wojciech Skurkiewicz  

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  – sekretarz stanu Stanisław Szwed 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – sekretarz stanu Ryszard Bartosik  
   – sekretarz stanu Norbert Kaczmarczyk  
  – podsekretarz stanu Rafał Romanowski

Ministerstwo Sportu i Turystyki  – sekretarz stanu Anna Krupka

Ministerstwo Sprawiedliwości  – sekretarz stanu Marcin Warchoł 
  – sekretarz stanu Michał Woś  
  – podsekretarz stanu Katarzyna Frydrych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  – sekretarz stanu Maciej Wąsik

Ministerstwo Zdrowia  – sekretarz stanu Waldemar Kraska 
   – podsekretarz stanu Piotr Bromber 
  – podsekretarz stanu Maciej Miłkowski

Zaproszeni goście:

  – Dariusz Supeł, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego 

  – Rafał Muchacki, senator VII i VIII kadencji 

  – Tomasz Rogala, prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej SA 

  – Damian Borgieł, dyrektor Kopalni Węgla Kamiennego „Staszic-Wujek” 

  – Stanisław Płatek, jeden z przywódców strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” 

  – Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności



34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 14 grudnia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY  
ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 
DARIUSZ SUPEŁ 

Szanowne Panie i Panowie Senatorowie!
Po raz trzydziesty pierwszy przychodzimy do 

dużych instytucji, a do państwa w szczególności, 
z Betlejemskim Światłem Pokoju, z tym, które za-
palane w Grocie Narodzenia Pana w Betlejem wę-
druje potem do Austrii i z Austrii rozchodzi się po 
całym świecie. Od 31 lat otrzymujemy je od skau-
tów słowackich na granicy i przenosimy do nas. 
Tegoroczne hasło to „Światło nadziei”. W związku 
z pandemią, z różnymi sytuacjami na świecie ta 
nadzieja jest dzisiaj tym, co wskazuje nam dro-
gę, mówi, że będzie lepiej, że pokonamy wszyst-
kie przeciwności, że jesteśmy w stanie to zrobić. 
To jest też takie przesłanie nadziei, że możemy to 
zrobić wspólnie, wszyscy razem, pomagając sobie 
nawzajem. To światło dotrze nie tylko do państwa, 
dotrze do każdego miejsca, w którym jest potrzeb-
ne: do noclegowni, do ludzi, którzy są samotni... 
Chodzi też o to, żeby w ten czas świąt i pande-
mii nikt nie pozostał sam. Przynosimy je także 
do państwa i bardzo się cieszymy, że zechcecie je 
od nas przyjąć. Ono będzie świecić aż do świąt. 
(Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Poproszę tutaj, żeby fotografowie mogli się 
wykazać.

(Rozmowy na sali)
Dziękuję bardzo.
W imieniu wszystkich senatorów dziękuję za 

utrzymywanie tej wspaniałej tradycji. Przyjmujemy 
je z honorem i  traktujemy jako zaszczyt to, że 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz 
Grodzki oraz wicemarszałkowie Marek Pęk, Ga-
briela Morawska-Stanecka i Bogdan Borusewicz)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Otwieram trzydzieste czwarte posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał- 
kowską)

Na sekretarzy posiedzenia… Gdzieś mamy ja-
kiś pogłos.

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam 
pana senatora Rafała Ambrozika, pana sena-
tora Wiktora Durlaka, panią senator Agnieszkę 
Gorgoń-Komor oraz panią senator Agnieszkę 
Kołacz-Leszczyńską.

Pierwszego dnia obrad…
Ja tu słyszę jakiś pogłos. Proszę zobaczyć, czy… 

To nie nadaje? Nie.
(Głos z sali: U nas nie ma…)
Pierwszego dnia obowiązki senatorów sekreta-

rzy będą pełnić pan senator Rafał Ambrozik oraz 
pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska… No 
ale tutaj jest pani senator Gorgoń-Komor – którą 
z radością witam. Listę mówców prowadzić będzie 
pan senator Rafał Ambrozik. Drugiego dnia obrad 
obowiązki senatorów sekretarzy będą pełnić pozo-
stali, tak to ujmijmy.

Wysoki Senacie, przybyli do nas dzisiaj har-
cerze, aby zgodnie z tradycją w trakcie skromnej 
uroczystości, dyktowanej względami pandemicz-
nymi, przekazać nam Betlejemskie Światło Pokoju. 
Serdecznie witam harcerzy.

I proszę o zabranie głosu przewodniczącego 
Związku Harcerstwa Polskiego, pana harcmistrza 
Dariusza Supła.



6

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 14 grudnia 2021 r.

      

będzie nam ono przyświecać w trakcie Wigilii. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodniczący Związku Harcerstwa 
Polskiego Dariusz Supeł: Na choince senackiej za-
wisły bombki z logiem ZHP…)

Tak, zawisły. Dziękuję.
(Oklaski)
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, w związku ze stanem epi-

demii, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów 
podjąłem decyzję o nadaniu temu posiedzeniu 
specjalnej formuły, takiej, jaka jest stosowana, 
niestety, od dłuższego czasu, czyli będziemy obra-
dować w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na odległość, a więc 
w sposób zdalny. Zasady udziału senatorów w spo-
sób zdalny w posiedzeniach Senatu zostały okre-
ślone w art. 67b Regulaminu Senatu.

Państwa, którzy biorą udział w posiedzeniu 
w sposób zdalny, proszę o upewnienie się, czy pań-
stwa iPady są podłączone do zasilania, a kamery 
w nich – włączone. Proszę także o zapewnienie 
takiego położenia iPada i obiektywu kamery, aby 
byli państwo widoczni podczas połączenia. Proszę 
zapisywać się do ewentualnych pytań czy do głosu 
w dyskusji poprzez czat w aplikacji. Wnioski o cha-
rakterze legislacyjnym, przemówienia w dyskusji 
oraz oświadczenia prosimy przesyłać za pośred-
nictwem poczty elektronicznej na adres uprzed-
nio państwu przesłany przez Kancelarię Senatu. 
Do państwa dyspozycji pozostaje także specjalny 
numer telefonu. Pod tym numerem możecie pań-
stwo 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 obrady oraz po uruchomieniu mikrofonu 
przez informatyka Kancelarii Senatu.

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

Szanowni Państwo Senatorowie, przystąpimy 
teraz do głosowania, które ma na celu ustalenie wy-
łącznie listy senatorów biorących aktualnie udział 
w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Przypominam senatorom korzystającym z apli-
kacji do zdalnego udziału w posiedzeniu, że rozpo-
częcie głosowania, tzw. ankietowania, w systemie 
Webex spowoduje pojawienie się komunikatu. 
Aby wziąć udział w głosowaniu, klikamy „OK”. 
Przypominam również o konieczności wciśnię-
cia 2 razy przycisku „Przekaż” – po oddaniu głosu 
w oknie głosowania oraz w odpowiedzi na pytanie 
o potwierdzenie. 

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 80 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w posiedzeniu.
Panie i Panowie Senatorowie, w dniu 11 grud-

nia 2021 r. zmarł Janusz Bargieł, senator V kaden-
cji, członek Komisji Ochrony Środowiska i Komisji 
Spraw Europejskich.

Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pa-
mięci zmarłego senatora.

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

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

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

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Wysoki Senacie, informuję, że w  dniu 26 

maja 2021 r. został przekazany do Senatu doku-
ment „Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu 
Społecznego w 2020 roku”. Dokument ten zawarty 
jest w druku nr 410. W dniu 27 maja 2021 r. spra-
wozdanie zostało skierowane do Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, która na posiedze-
niu w dniu 15 lipca zapoznała się z tym dokumentem.

Informuję także, że 18 października 2021 r. zo- października 2021 r. zo-października 2021 r. zo-
stał przekazany do Senatu dokument „Informacja 
o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres 
przewodnictwa strony rządowej”. Dokument ten 
zawarty jest w druku nr 539. W dniu 27 paździer-
nika 2021 r. informacja została skierowana do 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
która to komisja na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 
zapoznała się z tym dokumentem.

Z kolei 27 października 2021 r. został przeka-
zany do Senatu dokument „Informacja o sytuacji 
osób starszych w Polsce za 2020 r.”. Dokument ten 
zawarty jest w druku nr 542. W dniu 28 paździer-
nika 2021 r. skierowałem tę informację do Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, która to 
komisja na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2021 r. 
zapoznała się z tym dokumentem.
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Informuję, że Sejm na czterdziestym trzecim 
posiedzeniu w dniach 30 listopada oraz 2 grud-
nia 2021 r. przyjął wszystkie poprawki Senatu do 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, 
a także do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stępowania cywilnego, przyjął również część po-
prawek Senatu do ustawy o szczególnych zasadach 
wynagradzania osób realizujących zadania z za-
kresu cyberbezpieczeństwa, do ustawy o wspar-
ciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 
roku, do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym oraz niektórych innych ustaw, 
do ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych 
ustaw, do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto na tym samym posiedzeniu Sejm 
odrzucił: wszystkie poprawki Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej 
oraz niektórych innych ustaw, wszystkie poprawki 
Senatu do ustawy o świadczeniu wyrównawczym 
dla osób uprawnionych do wcześniejszej emery-
tury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi 
stałej opieki, uchwałę Senatu odrzucającą ustawę 
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz usta-
wę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 
niektórych innych ustaw, uchwałę Senatu odrzu-
cającą ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu 
trzydziestego pierwszego posiedzenia stwierdzam, 
że protokół tego posiedzenia został przyjęty.

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

Szanowni Państwo Senatorowie, projekt po-
rządku obrad został wyłożony na ławach senator-
skich. W projekcie porządku obrad rozesłanym 
państwu senatorom znajdował się punkt: ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz nie-
których innych ustaw. W związku z nieuchwale-
niem ustawy przez Sejm punkt ten nie zostanie 
uwzględniony w porządku obrad zatwierdzonym 
przez Senat.

Ponadto w  związku z  nieprzygotowaniem 
przez komisje sprawozdań do punktu piątego, to 

jest ustawa o ustanowieniu „Programu moder-
nizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w la-
tach 2022–2025, o  ustanowieniu „Programu 
modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–
2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektó-
rych innych ustaw; punktu siódmego, to jest 
ustawa o  zmianie niektórych ustaw w  związ-
ku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania 
Cyberprzestępczości; punktu trzynastego, to jest 
ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy 
o ochronie przyrody, punkty te zostały skreślo-
ne z porządku obrad, ale porządek obrad zostanie 
uzupełniony o te punkty po przygotowaniu spra-
wozdań przez komisje.

Szanowni Państwo, proponuję rozpatrzenie 
punktów drugiego, trzeciego, szóstego, ósmego, 
dziesiątego, czternastego oraz od dwudziestego do 
dwudziestego drugiego projektu porządku obrad, 
pomimo że sprawozdania komisji w ich sprawie 
zostały dostarczone w terminie późniejszym niż 
określony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

Państwo Senatorowie, proponuję zmianę ko-
lejności rozpatrywania dotychczasowego punktu 
drugiego, to jest ustawa o szczególnych rozwiąza-
niach służących realizacji ustawy budżetowej na 
rok 2022, i rozpatrzenie go jako punktu czwartego. 
Jest o to prośba Ministerstwa Finansów.

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

Proponuję uzupełnienie porządku obrad 
o punkty: ustawa o dodatku osłonowym – i roz-
patrzenie go jako punktu piętnastego; ustawa 
o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych 
innych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu dzie-
więtnastego; zmiany w składzie komisji senackich 
– i rozpatrzenie go jako punktu ostatniego.

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

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

Informuję, że senator Marcin Bosacki w dniu 
1 grudnia 2021 r. zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu 
Senatu złożył wniosek o uzupełnienie porządku ob-
rad o punkt: informacja prezesa Rady Ministrów 
o kontroli inflacji przez rząd i rosnących cenach. 
Marszałek Senatu nie uwzględnił w pełnym zakre-
sie zgłoszonego wniosku, ponieważ problem in-
flacji będzie poruszany przy okazji rozpatrywania 
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ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw w obecnym porząd-
ku obrad.

Czy mimo to wnioskodawca podtrzymuje swój 
wniosek? Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-
rad trzydziestego czwartego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 
dzisiaj o godzinie 12.00 zostanie ogłoszona półgo-
dzinna przerwa w obradach, w trakcie której od-
będzie się otwarcie wystawy „Kopalnia strajkuje… 
Strajk i pacyfikacja kopalni «Wujek»”.

Informuję także, że w przypadku braku wnio-
sków o charakterze legislacyjnym do głosowania 
nad punktem pierwszym, dotyczącym projektu 
uchwały w czterdziestą rocznicę pacyfikacji kopal-
ni „Wujek”, przystąpimy bezpośrednio po rozpa-
trzeniu tego punktu. Pozostałe głosowania odbędą 
się pod koniec posiedzenia Senatu.

Informuję, że o godzinie 15.30 zostanie ogłoszo-
na półgodzinna przerwa, w trakcie której w ogro-
dach senackich od strony parku – wyjście będzie 
przez salę na dole – odbędzie się uroczystość upa-
miętniająca Polki i Polaków, ofiary pandemii ko-
ronawirusa. Ten tragiczny bilans przekroczył 
89 tysięcy zgonów. Dla uczczenia pamięci tych 
tysięcy naszych rodaków w zadumie i skupieniu 
zapalimy znicze. W ten sposób oddamy hołd tym, 
którzy przegrali walkę z tą groźną i podstępną cho-
robą. Będziemy myślami także z rodzinami tych, 
którzy stracili życie, dla których puste miejsce 
przy stole wigilijnym będzie szczególnie dojmują-
ce. Serdecznie zapraszam panie i panów senatorów 
do udziału w tej uroczystości.

Drugi dzień obrad rozpoczniemy o godzinie 
9.00 od rozpatrzenia punktu dziewiętnastego, to 
jest ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
oraz niektórych innych ustaw. Tego dnia o godzi-
nie 12.00 zostanie ogłoszona 40-minutowa przerwa 
w obradach, w trakcie której odbędzie się otwar-
cie wystawy „Dekalog wartości. Co naprawdę jest 
ważne w życiu?”. W tym dniu na zakończenie obrad 
zostanie ogłoszona przerwa w obradach do godzin 
popołudniowych w czwartek – z powodu tego, że 
wielu senatorów wybiera się do kopalni „Wujek”, 
aby uczcić czterdziestą rocznicę jej pacyfikacji.

Wysoka Izbo, informuję, że Komisja Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej w trakcie roz-
patrywania ustawy o  jednorazowym świad-
czeniu pieniężnym dla działaczy opozycji 

antykomunistycznej oraz osób represjonowanych 
z powodów politycznych – punkt siedemnasty po-
rządku obrad – dostrzegła potrzebę wprowadzenia 
zmian legislacyjnych wykraczających poza materię 
ustawy i na podstawie art. 69 ust. 1 Regulaminu 
Senatu przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej. Inicjatywa ta zawarta jest w druku 
senackim nr 595. Proszę wszystkich państwa sena-
torów o obecność przy rozpatrywaniu tego punk-
tu porządku obrad, ponieważ wtedy w głosowaniu 
rozstrzygniemy o ewentualnym rozszerzeniu po-
rządku obrad o tę inicjatywę.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni 
„Wujek”.

Pragnę serdecznie powitać na posiedzeniu 
obecnych gości: pana Tomasza Rogalę, prezesa 
Zarządu Polskiej Grupy Górniczej SA – witamy 
serdecznie… (Oklaski) …pana Damiana Borgieła, 
dyrektora Kopalni Węgla Kamiennego „Staszic-
Wujek” – witamy serdecznie… (Oklaski) …oraz 
pana doktora Rafała Muchackiego, senatora VII 
i VIII kadencji. (Oklaski)

Przypominam, że projekt uchwały został wnie-
siony przez grupę senatorów i zawarty jest w dru-
ku nr 548.

Zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu 
projekt ten, po uzgodnieniu z klubami i kołami se-
nackimi, został włączony do porządku obrad z po-
minięciem pierwszego czytania.

Zanim poproszę upoważnionego przedstawi-
ciela wnioskodawców, panią senator Halinę Biedę, 
o przedstawienie projektu uchwały, informuję, że 
zostałem zobowiązany do przekazania sugestii 
Konwentu Seniorów. Chodzi o to, aby zakończyć 
procedowanie tego punktu, jeśli to możliwe, przed 
godziną 12.00, tak abyśmy mogli uczestniczyć 
w otwarciu wystawy. Taka jest sugestia Konwentu 
Seniorów.

Bardzo proszę panią senator Halinę Biedę 
o przedstawienie projektu uchwały.

SENATOR 
HALINA BIEDA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Goście!

Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawie-
nia projektu uchwały w czterdziestą rocznicę pa-
cyfikacji kopalni „Wujek”. Tak jak pan marszałek 
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powiedział, projekt ten został wniesiony pod ob-
rady bez pierwszego czytania. Chciałabym bardzo 
serdecznie podziękować przede wszystkim 13 se-
natorom województwa śląskiego, którzy jako zespół 
zainicjowali powstanie takiej uchwały. Dziękuję 
również przedstawicielom, szefom wszystkich klu-
bów, którzy się zgodzili pod projektem podpisać, 
tak aby mógł on być procedowany z pominięciem 
pierwszego czytania.

Pozwolę sobie odczytać treść projektu.
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni «Wujek».
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na tere-

nie całej Polski wprowadzony został stan wojenny. 
Wydawało się, że po wydarzeniach grudniowych 
1970 roku władze PRL już nigdy nie zdecydują się 
na użycie wobec swoich obywateli przemocy, a ża-
den Polak nie zginie od kul. Rzeczywistość okazała 
się niestety inna.

W katowickiej kopalni «Wujek» praca zosta-
ła przerwana przez górników już w pierwszych 
chwilach stanu wojennego, po tym, gdy dowie-
dzieli się o zatrzymaniu przewodniczącego zakła-
dowej «Solidarności» Jana Ludwiczaka. Świadkami 
zatrzymania byli górnicy pracujący na nocnej 
zmianie, którzy poinformowali o zajściu innych 
pracowników kopalni. Podjęto wówczas decyzję 
o strajku okupacyjnym, a w napisanej prokla-
macji domagano się zniesienia stanu wojennego, 
uwolnienia Ludwiczaka i wszystkich internowa-
nych działaczy oraz przestrzegania porozumień za-
wartych z robotnikami w sierpniu i wrześniu 1980 
roku. Władza, nie godząc się na żadne ustępstwa, 
zdecydowała się użyć wobec górników siły.

16 grudnia 1981 roku oddziały ZOMO i woj-
ska wtargnęły na teren kopalni. W wyniku otwar-
cia ognia do górników na miejscu zginęło sześć 
osób, a trzy kolejne zmarły później w szpitalach. 
W 2009 roku, po dwudziestu ośmiu latach od pa-
cyfikacji kopalni i dwudziestu latach od upadku 
komunizmu, Sąd Najwyższy potwierdził wyroki 
sądów niższych instancji, które skazały na karę 
więzienia dwunastu funkcjonariuszy ZOMO. 
Za zbrodnię w kopalni «Wujek» nigdy nie odpo-
wiedzieli ci, którzy wprowadzili stan wojenny, 
na czele z Wojciechem Jaruzelskim i Czesławem 
Kiszczakiem. Tyle encyklopedycznych faktów.

Jednak ta największa tragedia stanu wojennego 
to przede wszystkim bezmiar ludzkiego hartu du-
cha, woli walki i wiary w zwycięstwo. Wydarzenia 
między sierpniem 1980 a grudniem 1981 roku, 
określane przez historyków mianem «karnawału» 

Solidarności, przyniosły wielu Polakom nadzieję na 
zmianę sytuacji w kraju. Nadzieję okupioną nieste-
ty krwią i śmiercią.

Dla Józefa Czekalskiego, Józefa Krzysztofa 
Gizy, Joachima Gnidy, Ryszarda Gzika, Bogusława 
Kopczaka, Andrzeja Pełki, Jana Stawisińskiego, 
Zbigniewa Wilka i Zenona Zająca to była ostatnia 
szychta w życiu. Dwudziestu trzech górników zo-
stało postrzelonych, kilkudziesięciu zatrutych ga-
zem łzawiącym.

Tragedia w kopalni «Wujek» stała się symbo-
lem oporu części Polaków wobec stanu wojennego, 
a dziewięciu zabitych górników weszło do pante-
onu narodowych bohaterów walczących o suwe-
renną Polskę.

W 40. rocznicę pacyfikacji kopalni «Wujek» wy-
darzenia tamtych dni są ciągle żywe.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd za-
mordowanym oraz wyraża wdzięczność i podzię-
kowania wszystkim walczącym o wolność, godność 
i suwerenność. Pomimo bólu i cierpienia była to 
wygrana walka o  przyszłość naszej Ojczyzny. 
Pamiętamy i pamiętać będziemy. Taka tragedia 
nie powinna się już nigdy powtórzyć”.

Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do upoważnionego 
przedstawiciela wnioskodawców.

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

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Ewę 

Matecką.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ofiary stanu wojennego powinny stanowić 

szczególne memento, wyraźny i symboliczny sygnał 
ostrzegawczy, aby natychmiast reagować na wszel-
kie przejawy nadużycia władzy i protestować z całą 
mocą, gdy władza tą siłą uderza w bezbronnych. 
Przykład wydarzeń, jakie przed 4 dekadami miały 
miejsce w kopalni „Wujek”, to dziejowa przestroga, 
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przestroga przed arogancją słabnącej klasy rządzą-
cej, która boi się wolności i solidarności obywateli. 
Bohaterscy górnicy z „Wujka” to bowiem ofiary dehu-
manizacji władzy i całkowitego zaniku empatii w imię 
utrzymania steru rządów. Uchwała upamiętniająca 
jedną z największych zbrodni stanu wojennego winna 
zatem być jednocześnie uchwałą wzywającą do opa-
miętania się dziś wszystkich tych, którzy patrzą na 
ludzi przez pryzmat statystyk, sondaży i gotowi są dla 
własnych celów zignorować wszelkie cywilizacyjne 
normy, które pozwalają na pokojowe współistnienie.

(Senator Krzysztof Mróz: Po co pani to mówi? 
Po co pani takie rzeczy mówi?)

(Głos z sali: Skandal.)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Czy pan marszałek Pęk podtrzymuje chęć za-
brania głosu?

Bardzo proszę.

SENATOR 
MAREK PĘK 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Tragedia górników z kopalni „Wujek” uświada-

mia nam po raz kolejny, że stan wojenny to nie była 
zabawa. Stan wojenny to było wielkie zło, wielkie 
zło uczynione polskiemu narodowi, to był element 
wojny wypowiedzianej przez władze Polakom. To 
wydarzenie uświadamia nam również po raz ko-
lejny, że nigdy nie możemy relatywizować stanu 
wojennego, nigdy na potrzeby polityczne nie mo-
żemy relatywizować ofiar i ich cierpienia – aż do 
najwyższej ofiary, z życia. Dziś zbyt często w pew-
nych środowiskach, w pewnych gazetach pojawiają 
się próby opisania stanu wojennego jako dziejowej 
konieczności, jako nieuchronnego procesu poli-
tycznego i dziejowego, jako mniejszego zła, jako 
wydarzenia, które niejako miało uchronić naród 
polski i tak naprawdę było jakimś przeciwnym do-
brem. Również tego człowieka, który ponosi naj-
większą bezpośrednią, osobistą odpowiedzialność 
za to zło, próbuje się wybielać, przedstawiać jako 
męża stanu, jako architekta późniejszego przeło-
mu. I to ostatnio w bardzo bolesny sposób po raz 
kolejny uświadomiliśmy sobie na filmie przedsta-
wiającym Adama Michnika i tego właśnie człowie-
ka. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Chciałbym tylko przypomnieć, że jeżeli taka 

będzie wola pań i panów senatorów, to możemy 
zrobić oddzielną sesję na temat analizy stanu wo-
jennego, ale przypominam też, że dzisiaj czci-
my pamięć pomordowanych górników kopalni 
„Wujek”. (Oklaski)

Bardzo bym prosił skoncentrować się na tym 
zagadnieniu.

Następny zabierze głos pan senator Kazimierz 
Ujazdowski.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W duchu tego, o czym mówił przed chwilą pan 

marszałek, chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że 
ofiara tych wyjątkowych ludzi – pani senator Bieda 
mówiła o bezmiarze hartu ducha – nie powinna 
być relatywizowana i powinna być w centrum 
naszych myśli i uczuć. Dyktatura komunistycz-
na w Polsce była czymś absolutnie wyjątkowym, 
wyjątkowo złym i nie powinna być przedmiotem 
w dzisiejszej rywalizacji politycznej tak…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…polskiego życia publicznego. Ale nikt rozum-

ny nie może porównywać naszych sporów do tego, 
czego doświadczaliśmy przed 1989 r. I nikt uczciwy 
nie powinien atakować tych, z którymi może pań-
stwa dzielić zasadnicza różnica poglądów – jak ma 
to miejsce, przypuszczam, w stosunku do Adama 
Michnika, ale był to z pewnością bohater polskiej 
wolności, jeden z zasadniczych bohaterów polskiej 
wolności, obok innych.

Nie jest to miejsce do eksponowania współcze-
snych różnic politycznych, tym bardziej że, uczci-
wie mówiąc, to, co zostało dokonane realnie na 
rzecz dekomunizacji, zrobiono w Polsce z końcem 
lat dziewięćdziesiątych. 

Wtedy powstał IPN, wtedy przeprowadzono za-
sadniczą ustawę lustracyjną, wtedy po raz pierwszy 
z pełną siłą upamiętniano ofiary stanu wojennego. 
Wtedy tego dokonano, a nie później. To też powin-
no dyktować skromność. Żadna z sił politycznych 
w Polsce nie może o sobie powiedzieć, że w spo-
sób jednoznaczny i jako jedyna wypełnia testament 
i dziedzictwo „Solidarności”. Wszyscy powinniśmy 



11

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 14 grudnia 2021 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę pacyf ikacji kopalni „Wujek”

być pod tym względem skromni, szczególnie w ob-
liczu takiej ofiary, jakiej dzisiaj nikt nie składa. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Oddajemy dziś hołd bohaterom naszej niepod-
ległości i jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, 
ale też jako historyk, chciałbym prosić wszystkich 
obecnych senatorów o to, żeby ta ofiara nie była 
traktowana w kontekście bieżących konfliktów po-
litycznych. Pan senator Ujazdowski ma dwustu-
procentową rację. Niestety, mamy teraz tendencję 
do tego, żeby porównywać wydarzenia z czasów 
dyktatury komunistycznej z wydarzeniami współ-
czesnymi, żeby szukać jakiejś analogii ze współcze-
snością. I nie jest tu zachowana absolutnie żadna 
prawda historyczna, tylko jest to moim zdaniem 
bezwzględna manipulacja emocjami społecznymi 
i bazowanie na tym, że znaczna część opinii pu-
blicznej w Polsce tego nie zna, że część ludzi nie 
wie, czym był tak naprawdę komunizm, na czym 
polegał PRL, i teraz próbuje się wybielać tamte 
czasy. Chciałbym przeciwko temu z tej trybuny 
zaprotestować.

Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na 
mechanizm tej zbrodni. Otóż komendantem wo-
jewódzkim Milicji Obywatelskiej w Katowicach był 
płk Jerzy Gruba. To jest dokładnie ten sam funkcjo-
nariusz Milicji Obywatelskiej, który później jako za-
stępca komendanta głównego Milicji Obywatelskiej 
tuszował sprawę Grzegorza Przemyka. To jemu był 
podległy chor. Cieślak, dowódca plutonu specjal-
nego składającego się z 20 funkcjonariuszy, którzy 
wyposażeni w pistolety maszynowe Rak strzelali 
do protestujących górników. Jak wiemy, 28 lat za-
jęło wymierzanie sprawiedliwości. A czy wymiar 
kary jest proporcjonalny do stopnia winy, jeże-
li chodzi o tych, którzy dokonali tej masakry, to 
już pozostawiam ocenie każdego z nas. Tak, 28 lat. 
A procesy cząstkowe, ponieważ jedna z tych osób 
przebywała w Niemczech, były opóźnione, tak że 

nie wszyscy byli w jednej grupie sądzeni. Zresztą 
wyroki były… Maksymalny, zdaje się, to 6,5 roku. 
Tak więc to też pokazuje proporcjonalność kary do 
zbrodni, która została popełniona.

Wysoka Izbo, ja wtedy byłem studentem 
Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet był za-
mknięty. Studenci spotykali się już w warunkach 
półkonspiracyjnych – mówię o tych, którzy sym-
patyzowali z opozycją. I pamiętam, jakim szokiem 
dla opinii publicznej w Polsce była na ten temat in-
formacja, która docierała pocztą pantoflową, a póź-
niej w reżimowych, propagandowych mediach była 
w sposób wyjątkowo specyficzny przedstawiana 
i miała służyć propagandzie komunistycznej do 
pacyfikowania nastrojów społecznych oraz poka-
zania bezmiaru kontrolowania sytuacji przez komu-
nistyczną dyktaturę. I też w tym celu ta tragedia była 
wykorzystywana. Przypomnę, że pierwsze prokura-
torskie postępowanie w tej sprawie, które się toczyło 
na początku lat osiemdziesiątych, zostało umorzone.

Wysoka Izbo, sądzę, że gdy oddajemy hołd tym 
bohaterom naszej niepodległości, powinniśmy za-
chowywać się w tej sytuacji tak, aby nie wykorzy-
stywać tej ofiary do żadnych innych celów, ponad 
to, co jest potrzebne naszej narodowej wspólnocie. 
Dziękuję. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Zanim poproszę o głos pana senatora Bogdana 

Klicha, proszę mi pozwolić przywitać przybyłych 
gości, którzy przebrnęli przez Dział Przepustek: 
pana Stanisława Płatka, jednego z przywódców 
strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”… 
(Oklaski) …oraz pana Roberta Ciupę, dyrekto-
ra Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. 
(Oklaski)

Teraz poproszę o głos pana senatora Bogdana 
Klicha.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ta uchwała jest po to, żebyśmy przypomnieli 

sobie, jak to było ze stanem wojennym. Ta uchwa-
ła jest po to, abyśmy pamiętali o najwyższej ofie-
rze – ofierze krwi, którą złożyli ci, którzy zostali 
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z premedytacją zamordowani przez reżim komu-
nistyczny w  kopalni „Wujek”. Ta uchwała jest 
też po to, abyśmy innym przypominali, jakie to 
były dni, miesiące i lata. Trzeba pamiętać o każ-
dym z tych, którzy zostali zamordowani. Trzeba 
pamiętać o tym, że to nie była maskarada, że to 
było celowe uderzenie w „Solidarność”, aby spa-
cyfikować inne strajkujące zakłady w tym czasie. 
Trzeba pamiętać o tym, że ten zryw po 13 grudnia 
był kontynuacją naturalnego procesu odradzania 
się polskiego społeczeństwa ku wolności, o czym 
mówi ta uchwała, ku godności człowieka, o czym 
mówi ta uchwała, ale także ku demokracji, o czym 
ta uchwała nie wspomina. To przecież o godność 
człowieka, o wolność, o demokrację chodziło nam, 
wszystkim uczestnikom i wszystkim, którzy byli 
świadkami, a nie uczestnikami tamtego procesu. 
10 milionów członków „Solidarności” pod butem 
komunistycznego reżimu – to było coś. I te 10 mi-
lionów członków „Solidarności” miało dostać na-
uczkę poprzez morderstwo, które miało miejsce 
w kopalni „Wujek”, mieli oni zostać spacyfiko-
wani razem z tymi, którzy rozpoczęli strajki po 
13 grudnia.

Pamiętamy. Pamiętamy o tym i wiemy o tym, że 
każda władza, która traci mandat albo go nie posia-
da, będzie uciekała się do argumentu siły, aby poko-
nać niepokorne społeczeństwo. Tak było w 1981 r. 
Przecież stan wojenny był planowany na długo 
przed 13 grudnia. Przecież nie groziła w Polsce 
interwencja zewnętrzna Armii Czerwonej w tym 
czasie, w przeciwieństwie do grudnia 1980 r., kie-
dy dzięki skoordynowanym wysiłkom podejmo-
wanym przez administrację prezydenta Cartera 
z ogromnym udziałem Zbigniewa Brzezińskiego 
udało się powstrzymać interwencję zewnętrzną 
i wewnętrzną. Stan wojenny był ogłoszony po to, 
żeby ta władza przetrwała. Ta władza chciała prze-
trwać. I za tę cenę, za cenę śmierci nie tylko gór-
ników z kopalni „Wujek”, ale także ok. 100 innych 
ofiar, którzy później zostali zamordowani przez re-
żim komunistyczny, ta władza chciała za wszelką 
cenę w tamtym czasie osiągnąć swoje cele, czyli 
utrzymać ster rządów. Dopiero potem, kiedy wiatr 
historii powiał w innym kierunku, tamta wła-
dza zdecydowała się na negocjacje, bo była słaba. 
Stąd wola tamtej władzy do tego, aby usiąść przy 
Okrągłym Stole i oddać w sposób pokojowy władzę, 
którą dzierżyła. To nie wymazuje z naszej pamięci 
i ofiar z kopalni „Wujek”, i bohaterskiego zrywu 
„Solidarności” i innych organizacji, i setek inter-
nowanych, i tysięcy aresztowanych Polaków, tych 

wszystkich, którym powinniśmy oddawać hołd, co 
niniejszym czynimy w tej uchwale. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Dla porządku informuję, że państwo senatoro-

wie Janusz Gromek, Aleksander Szwed, Mariusz 
Gromko oraz Marcin Bosacki złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projek-

tem uchwały w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni 
„Wujek”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 91 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 1) (Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w 40. rocznicę pacyfikacji 
Kopalni „Wujek”.

Proszę o podejście do stołu prezydialnego pana 
Stanisława Płatka, przywódcę strajków w kopalni 
„Wujek” w 1981 r., oraz pana Roberta Ciupę, dyrek-
tora Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, 
ponieważ chciałbym wręczyć panom uchwałę 
Senatu.

(Marszałek wręcza uchwałę)
Dla mnie to ogromny zaszczyt i honor wręczyć 

panom – szczególnie panu, ale również panu – 
uchwałę Senatu upamiętniającą heroiczną boha-
terską śmierć oraz rany kilkudziesięciu górników 
kopalni „Wujek”.

Proszę przyjąć to jako wyraz naszego skromne-
go hołdu dla ofiar, dla wszystkich pracowników ko-
palni, którzy sprzeciwili się opresyjnemu reżimowi 
i ponieśli największą ofiarę, krwi i życia, w walce 
o Polskę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Zapraszam pana tutaj.

PAN 
STANISŁAW PŁATEK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Jak już powiedziałem panu marszałkowi na 
ucho: lepiej później niż wcale. Dziękuję za tę 
waszą uchwałę, bo wbrew pozorom jest jeszcze 
wiele rzeczy, Panie i Panowie Senatorowie, które 
w Polsce nie zostały rozliczone po grudniu 1981.

Krwawią rany – ja używam takiego sformuło-
wania. Chciałem to powiedzieć dopiero na wysta-
wie, ale powiem to już teraz. Przybyłem tu nie tylko 
po to, żeby otworzyć wystawę, żeby wziąć udział 
w tym plenarnym posiedzeniu i odebrać ten nieco-
dzienny dla mnie akt, ale też dlatego, że chciałbym 
przekazać krótkie przesłanie.

Testament z  kopalni „Wujek”: Dwa krzyże 
Poznania, trzy krzyże Gdańska, jedna drzewina 
z Katowic to męka nasza – i Pańska.

A na zakończenie rozdrapię jeszcze jedną ranę, 
chociaż niedawno rozdrapał ją ktoś inny w progra-
mie telewizyjnym. Słyszałem, że na ten temat była 
już tu debata. I przekażę mój testament, bo te rany 
dalej krwawią. Potrzeba było aż 40 lat, żeby mógł 
się narodzić w polskim parlamencie dokument, 
który w jakiś sposób powinien usatysfakcjonować 
nasze środowisko – środowisko górników z kopalni 
„Wujek”. Dziękuję. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
W tej chwili zamykamy ten punkt.
Zarządzam przerwę do godziny 12.30.
Zapraszam na uroczyste otwarcie o  godzi-

nie 12.00 wystawy poświęconej kopalni.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 51  
do godziny 12 minut 30)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. 

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr  591, a  sprawozdania komisji – w  drukach 
nr 591 A i 591 B.

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

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze! Szanowni Państwo!

Pragnę w imieniu komisji przedstawić spra-
wozdanie na temat ustawy o zmianie ustawy o po-
datku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. 
Podaję numer druku: 591. Druga ustawa, z druku 
nr 592, ma dokładnie taki sam tytuł, dlatego oso-
bom, które śledzą to sprawozdanie, wyjaśniam, że 
rozmawiamy teraz o druku nr 591.

Szanowni Państwo, pan minister przedstawił 
nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz 
niektórych innych ustaw. Te zmiany, które zostały 
zaproponowane, sprowadzają się w pierwszej kolej-
ności do tego, że w okresie od 1 stycznia do 31 maja 
2022 r. zwalnia się z akcyzy energię elektryczną 
sprzedawaną nabywcy końcowemu będącemu od-
biorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domo-
wym. Tutaj jest taka interpretacja, że jeżeli dany 
lokal w 100% przeznaczony jest na działalność go-
spodarczą – mowa nawet o dużym lokalu miesz-
kalnym – to wówczas to nie podlega zmniejszeniu. 
Czyli mówimy tutaj o obniżeniu akcyzy na energię 
elektryczną w gospodarstwie domowym.

Następnie, od 20 grudnia do 31 grudnia oraz od 
1 stycznia do 31 maja 2022 r., obniża się akcyzę na 
benzyny silnikowe, oleje napędowe, biokomponen-
ty stanowiące samoistne paliwa oraz gazy przezna-
czone do napędu silników spalinowych. I króciutko 
powiem, jak to się kształtuje w groszach, jeśli cho-
dzi o obniżkę. A mianowicie od 20 grudnia do 
31 grudnia zmiana akcyzy w przypadku benzyn sil-
nikowych poskutkuje obniżką o 14 gr, w przypadku 
oleju napędowego będzie to 8 gr, a w przypadku 
biokomponentów – 5 gr. W okresie od 1 stycznia 
do 31 maja nastąpi tutaj mniejsza obniżka akcyzy. 
W przypadku benzyn skutkować to będzie obniżką 
o 11 gr, a w przypadku oleju napędowego – o 5 gr. 
I to są te zmiany dotyczące obniżki akcyzy na wy-
mienione przez mnie paliwa i komponenty.

Druga kwestia, która jest tutaj zawarta, która 
zawarta jest w projekcie, tzn. w ustawie, to kwestia 
pomocy dla firm na terenach objętych warunkami 
specjalnymi dotyczącymi ochrony granicy. Jest to 
rekompensata dla firm, które działają, że tak po-
wiem, w tejże dziedzinie. Jednocześnie zawarta jest 
tu również kwestia pomocy dla firm, które wyka-
żą, że w wyniku wprowadzenia tych ograniczeń na 
terenie objętym ochroną firmy te straciły docho-
dy. Wojewoda po zasięgnięciu opinii… Napisane 
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to jest dokładnie tak, zaraz państwu przeczytam, 
króciutko… Art. 4: wojewoda na udokumentowany 
wniosek, za zgodą ministra właściwego do spraw 
administracji, w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach… I następuje możliwość uzyskania takiej 
pomocy. Był to punkt, który zrodził trochę kon-
trowersji w dyskusji z panem ministrem, a cho-
dziło o to, że w art. 4 wprowadzamy praktycznie 
całkowitą uznaniowość, jeśli chodzi o pomoc dla 
pozostałych firm, oprócz tych firm wymienionych 
w tym katalogu, szczególnie firm z branży tury-
stycznej, hotelarskiej, restauracyjnej. Pozostałe fir-
my z tego terenu lub terenów wokół, które wykażą 
spadek dochodów w wyniku wprowadzenia tego 
stanu, mogą ubiegać się o taką pomoc, ale to będzie 
decyzja danego wojewody.

I ostatni temat, kwestia wprowadzenia wy-
dłużonego terminu co do płatności gotówką. 
Zapytaliśmy pana ministra, czy projekt tej usta-
wy jest jednym z niewielu… Jak dzisiaj będziemy, 
Szanowni Państwo, obradować, to zauważymy, że 
właściwie w każdej ustawie wprowadza się elemen-
ty dotyczące Polskiego Ładu, np. w przypadku usta-
wy bankowej będziemy rozmawiali o elementach 
dotyczących Polskiego Ładu związanych z więzien-
nictwem itd. No, również tutaj jest zapis dotyczący 
Polskiego Ładu. Pamiętacie państwo, że było dużo 
dyskusji… Nasza propozycja również szła w takim 
kierunku, jak tu pan minister proponuje. Chodzi 
o kwestię obniżenia wartości transakcji łącznych 
do kwoty 20 tysięcy. Mówiliśmy o tym, że Ład 
niesie takie ograniczenia, żeby wprowadzić to do 
roku 2023… Nie było tutaj zgody ministra i posło-
wie, szczególnie Prawa i Sprawiedliwości, prze-
głosowali wykreślenie tego. Dzisiaj pan minister 
wprowadza przepis, że ta płatność do 20 tysięcy 
będzie obowiązywała od stycznia 2023 r. Ja tylko 
przypomnę, że na wniosek pana prezydenta naj-
pierw zwiększyliśmy to obligo dotyczące możliwo-
ści płacenia – jeżeli płacący żąda zapłaty gotówką, 
to sprzedający daną usługę czy towar ma obowią-
zek to przyjąć – później w Polskim Ładzie je obni-
żyliśmy, a teraz zawieszamy, do roku 2023. Można 
na końcu powiedzieć: lepiej późno niż wcale.

I  kwestia pomocy… Pomoc ta jest udziela-
na w  formie pożyczki. Po notyfikacji w  Unii 
Europejskiej ta pożyczka będzie zamieniona na 
pomoc bezzwrotną. Ze słów pana ministra wyni-
kało – pan minister w wystąpieniu na pewno to 
potwierdzi – że są duże szanse na to, iż to, co zwią-
zane jest z pomocą dla przedsiębiorców działają-
cych w tej strefie i mających obniżone przychody 

lub zyski… Taka pomoc będzie udzielona najpierw 
w postaci pożyczek, a później zamieniona zostanie 
na pomoc bezzwrotną.

Komisja po dyskusji jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała ustawę bez wprowadzania poprawek. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności, senator Marię Koc, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MARIA KOC 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. 
Komisja rekomenduje Wysokiemu Senatowi 
uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw bez 
poprawek.

Wysoki Senacie, Panie Marszałku, mój przed-
mówca szczegółowo przedstawił rozwiązania 
prawne proponowane w tej ustawie. Ja tylko do-
powiem, że ta ustawa o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw stanowi 
część tzw. tarczy antyinflacyjnej. Jej treścią jest cza-
sowe zniesienie lub obniżenie podatków od energii 
i paliw, co ma na celu powstrzymanie wzrostu in-
flacji. Ustawa dokonuje zmian w kilku innych usta-
wach, chociażby ustawie o podatku akcyzowym, 
o podatku od sprzedaży detalicznej, o systemie 
instytucji rozwoju, o rekompensacie w związku 
z wprowadzeniem stanu wyjątkowego w części 
województwa podlaskiego, także w ustawach o po-
datku dochodowym od osób fizycznych i podatku 
dochodowym od osób prawnych. Rozwiązania tutaj 
zaproponowane dotyczą obniżki stawki akcyzy od 
sprzedaży energii elektrycznej od 1 stycznia 2022 r. 
do 31 maja 2022 r. do minimum akcyzowego, na ja-
kie pozwala prawo unijne. Proponowana jest rów-
nież obniżka do unijnego minimum stawki akcyzy 
na olej napędowy, biokomponenty stanowiące sa-
moistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skro-
plony – od 20 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. 
Proponowane jest też zniesienie poboru podatku 
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detalicznego od sprzedaży paliw silnikowych od 
1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r.

Po krótkiej dyskusji Komisja Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, tak jak powiedziałam, 
postanowiła poprosić Wysoką Izbę o przyjęcie usta-
wy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
torów sprawozdawców.

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

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
finansów.

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

Bardzo proszę.
Witam na posiedzeniu pana Piotra 

Patkowskiego, podsekretarza stanu w Minister- 
stwie Finansów.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Na początku chciałbym podziękować 

Wysokiej Izbie za to, że mamy możliwość zająć 
się tak szybko tą ustawą. Ona jest procedowana 
w takim ekstraordynaryjnym trybie, ale jest jed-
noznacznie korzystna dla obywateli, poza tym 
odpowiada też na pewną potrzebę społeczną, 
zgłaszaną od wielu tygodni. Zapowiedzi dotyczą-
ce tego projektu ustawy były pod koniec listopa-
da, a dzisiaj, tj. w połowie grudnia, jesteśmy z tą 
ustawą w Senacie. Tak że bardzo dziękuję za to, 
że mamy taką możliwość.

Ode mnie usłyszą państwo tutaj jeszcze 
o 4 sprawach. Państwo senatorowie sprawozdaw-
cy bardzo szczegółowo omówili tę ustawę, więc nie 
będę tego powtarzał, chciałbym tylko zwrócić uwa-
gę na 3 czy 4 sprawy.

Przede wszystkim tarcza antyinflacyjna, która 
była zapowiedziana pod koniec listopada, będzie 
realizowana w 3 grupach aktów normatywnych. 
Ten projekt jest jednym z nich; zawiera obniżki 
akcyzy, a także zniesienie opodatkowania paliw 
podatkiem od sprzedaży detalicznej. Jednak tar-
cza antyinflacyjna zawiera jeszcze 2 elementy. 
Jednym jest to obniżka VAT na gaz, energię elek-
tryczną i ciepło. W przypadku VAT będzie to się 
dokonywało w drodze rozporządzeń ministra fi-
nansów. Te rozporządzenia już są publikowane na 
stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego, za-
kończyło się ich uzgadnianie i chcielibyśmy, żeby 
one weszły w życie równolegle z dzisiaj omawianą 
ustawą. Trzecia taka grupa to są dodatki osłono-
we, które Wysoki Senat też na tym posiedzeniu bę-
dzie omawiał – pewnie więcej będzie o tym mówił 
pan minister Dziadzio – ale to jest też realizowane 
z równoległym aktem normatywnym, więc myślę, 
że wejdzie w życie razem z tymi innymi aktami.

Druga sprawa, na którą chciałbym zwrócić 
uwagę, to jest to, że tak naprawdę te dzisiejsze dzia-
łania są pewnym wyrazem polityki rządu, którą 
realizujemy od dłuższego czasu. W zeszłym tygo-
dniu na spotkaniu ECOFIN pan minister Tadeusz 
Kościński razem z grupą innych ministrów finan-
sów przyjął rewizję dyrektywy VAT, która pozwo-
li w przyszłości obniżyć VAT na wiele produktów, 
jakich dotyczą apele społeczne, żeby obniżać na nie 
VAT. To m.in. żywność, ale też książki czy podróże 
koleją. Warto mocno zwrócić na to uwagę, bo wła-
śnie dzięki tej dyrektywie VAT, dzięki staraniom, 
co warto podkreślić, pana ministra Sarnowskiego 
i pana ministra Kościńskiego, w przyszłości bę-
dziemy mieli możliwość większej swobody w kre-
owaniu niższych stawek VAT. Ale chciałbym 
zwrócić uwagę, że równolegle, poza tą wielką dy-
rektywą VAT, której dotyczą działania systemowe, 
rząd składa – tu należą się podziękowania mini-
strowi Kościńskiemu i ministrowi Sarnowskiemu 
– wnioski doraźne o możliwość stosowania w tym 
trudnym czasie obniżonych stawek VAT na takie 
produkty jak żywność. My te działania podejmuje-
my. Komunikowaliśmy o nich. Na pewno będziemy 
się na tym etapie starali.

Ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić 
uwagę. Zaproponowane rozwiązania mają cha-
rakter temporalny. Oczywiście pod koniec okresu 
zimowego będziemy jako rząd bacznie obserwo-
wać dalszy proces inflacyjny. Gdyby była taka po-
trzeba, oczywiście będziemy stanowczo reagowali, 
tak jak w przypadku przedmiotowej ustawy. To jest 
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oczywiście działanie na okres zimowy, ale to nie 
znaczy, że jest to ostatnie działanie ze strony rzą-
du. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Proszę jeszcze pozostać na mównicy, ponieważ 

obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwa-
jące nie dłużej niż minutę zapytania do przedsta-
wiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Kazimierz Kleina.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Wczoraj debatowaliśmy nad tą ustawą. 

Oczywiście zdajemy sobie sprawę z jej wagi i po-
trzeby, ale pracując w takim pośpiechu, pewnie 
wiele spraw… Mówię tu raczej o rządzie niż naszej 
komisji. Niektóre sprawy mogły umknąć państwa 
uwadze. Chodzi o próbę ograniczenia skutków du-
żego wzrostu cen dla różnych osób, podmiotów go-
spodarczych itd.

Moje pytanie. Zadawałem to pytanie na posie-
dzeniu komisji. Teraz chciałbym jeszcze zwrócić 
uwagę na jedną rzecz. Jest to problem cen gazu 
płynnego, który jest wykorzystywany do celów 
grzewczych przez wiele gospodarstw domowych, 
wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości korzystania 
z gazu przewodowego, sieciowego. W niektórych 
gminach wprowadzono do sieci gaz typu ciekłego. 
Tak? Czy państwo uwzględniacie tu także odbior-
ców tego gazu? Pytam, bo cena tego gazu bardzo, 
bardzo mocno wzrosła w ostatnim czasie. Dzisiaj 
jest to jeden z najwyższych kosztów ogrzewania 
mieszkań. Pamiętamy o tym, że rząd zachęca do 
tego, aby odchodzić od palenia węglem itd., od nie-
ekologicznych źródeł energii. Ludzie w wielu miej-
scach dokonali zamiany instalacji energetycznych 
na gaz płynny, tam, gdzie nie ma możliwości otrzy-
mania gazu ziemnego.

(Sygnał timera)
Czy tutaj także jest proponowane obniżenie ak-

cyzy lub podatku VAT, czy może widzicie państwo 
jakieś inne rozwiązania?

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję.
(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)
Bardzo proszę.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Dziękuję.
Jeśli chodzi o gaz ziemny, to, tak jak pan prze-

wodniczący słusznie zauważył, przewidujemy obniż-
kę VAT. Jest jednak grupa produktów, w przypadku 
której obciążenie daninami, czy to podatkiem VAT, 
czy akcyzą, jest na poziomie minimalnym. Dotyczy 
to np. gazu płynnego. W związku z tym na gruncie 
obecnych przepisów unijnych nie mamy takich moż-
liwości i podejmujemy działania dwojakiego rodzaju.

Pierwsza rzecz to dodatek osłonowy, o którym już 
wspominałem, dla tych gospodarstw domowych, któ-
rym z różnych przyczyn nie możemy obniżyć danin na 
nośniki energii. Poprzez dodatek osłonowy spowodu-
jemy, że wzrost cen towarów, jeśli chodzi o ogrzewa-
nie mieszkania, będzie łagodniejszy. To tak naprawdę 
jest fundamentem stworzenia wniosku osłonowego.

Druga rzecz, o której już wspomniałem, to jest 
rewizja dyrektywy VAT, która da większą swobodę 
państwom członkowskim. Na jedną rzecz chciał-
bym tu zwrócić uwagę. W  przypadku niektó-
rych towarów uzyskanie zgody ze strony Komisji 
Europejskiej może być trudne ze względu na wpro-
wadzony przez Unię Europejską tzw. Green Deal. 
W przypadku niektórych towarów jest szansa uzy-
skania zgody Komisji Europejskiej, a w przypad-
ku innych, tych, które nie wpasowują się w unijny 
Green Deal, ta szansa będzie naprawdę niewielka. 
Będziemy jednak taką próbę podejmować.

(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku, 
ja tylko dopytam.)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Chciałbym prosić o prostą odpowiedź. W wypad-
ku gazu płynnego niedopuszczalne jest obniżenie 
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podatku VAT. Wynika to z przepisów unijnych i tutaj 
jesteśmy zablokowani. Rozumiem, że w przypadku 
innych surowców energetycznych można było obni-
żyć VAT, a tutaj nie można według pana…

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

W przypadku gazów płynnych nie.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Nie można obniżyć, czyli 23% podatku VAT tutaj 
jest obligo i nie ma możliwości zmiany – tak tutaj 
pan mówi – i akcyzy w przypadku gazu płynnego 
też nie można obniżyć.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Piotr Patkowski: Tak.)

Nie można tego zrobić.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Piotr Patkowski: W przypadku gazu płynnego nie.)
Taka jest jednoznaczna odpowiedź. Dziękuję 

bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Ministrze, ja mam pytanie. To, czy 
można obniżyć VAT czy nie można, wiemy po 
odpowiedzi Komisji Europejskiej. Nie uwzględ-
niliście w tej propozycji obniżki ceny VAT na 
olej opałowy. Rocznie gospodarstwa domowe 
– patrzę w statystyki GUS – wykorzystują 66 
tysięcy t oleju do celów grzewczych. Pytanie: 
czy państwo wystąpicie z takim wnioskiem, a – 
przepraszam – może już wystąpiliście? Może 
się mylę w tym zakresie. Mamy dużą sieć go-
spodarstw domowych, które z tego typu źródła 
ciepła korzystają.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Dziękuję. W przypadku oleju opałowego rzeczy-
wiście jest trochę inna sytuacja, bo tutaj mogłaby 
być przestrzeń do obniżki akcyzy, ale olej opałowy 
jest w tej samej grupie towarów co paliwa dieslowe. 
W związku z tym tutaj też musimy patrzeć na to 
pod kątem ewentualnego rozszczelnienia pakietu 
paliwowego, który z takim trudem przez ostatnie 
lata wdrażaliśmy. Opodatkowanie oleju opałowego 
jest i tak jednym z najniższych, jeśli chodzi o Unię 
Europejską. Tutaj musimy zwracać uwagę na tę 
jedną rzecz, żeby to nam też nie rozszczelniło pa-
kietu paliwowego. W przypadku oleju opałowego 
taka jest sytuacja. To też jest przedmiotem rozmów 
z Komisją Europejską.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Chróścikowskiego.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie. Zwalniamy 

z części podatku akcyzowego w przypadku ole-
ju napędowego. Czy nie będzie miało to wpływu 
na to, że rolnicy są już dzisiaj częściowo zwolnie-
ni z podatku akcyzowego, mają tzw. paliwo rol-
nicze zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym? 
Bo z uzasadnienia wynikało, że tam była nie-
wielka różnica, jeśli chodzi o zwrot a uzyskane 
rekompensaty za korzystanie paliwa rolniczego 
w gospodarstwie rolnym. Czy nie ma tutaj jakie-
goś zaburzenia, czy w związku z tym będą jakieś 
konsekwencje?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Nie widzę takiego zaburzenia, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Chróścikowski: Dziękuję.)
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WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Przepraszam bardzo, Panie Marszałku i Panie 
Ministrze… Ja, jak mówię, nie lubię zadawać pytań, 
jeżeli na posiedzeniu komisji mógłbym te wszyst-
kie pytania zadać, ale one niestety… Dość szybko 
nad tym procedowaliśmy i pewne sprawy umknęły 
naszej uwadze.

Wracam teraz do tego, co podniósł pan senator 
Kwiatkowski. Pan mówił o kwestii oleju opałowego 
przeznaczonego na cele grzewcze, że tutaj boi się 
pan rozszczelnienia tego systemu związanego z wy-
korzystywaniem, najprościej mówiąc, oleju grzew-
czego w samochodach, w pojazdach. I nie chcecie 
obniżyć akcyzy, bo boicie się państwo, że to może 
doprowadzić do tego, że ten tańszy olej opałowy 
o te paręnaście groszy może być wykorzystywany 
na inne cele niż grzewcze. Ale tutaj równocześnie 
senatorowi Chróścikowskiemu odpowiedział pan, 
że rolnicy mają obniżony podatek itd., itd. i że to nie 
prowadzi do rozszczelnienia, a tutaj w przypadku tej 
grupy, która by korzystała z tego…

(Sygnał timera)
…drożyźnianego przywileju, widzi pan pro-

blem. Wydaje mi się, że to jest taka dość duża nie-
konsekwencja. Wydaje mi się, że to wymagałoby 
logicznego wyjaśnienia. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Powtórzę. Sytuacja jest taka, że oleje, o których 
pytał pan senator Kwiatkowski, są traktowane jako 
jedna grupa rodzajowa, jeśli chodzi o paliwa dieslo-
we. Stąd tutaj jest ryzyko rozszczelnienia i o to mi 
w tej odpowiedzi chodziło.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję. To było ostatnie pytanie.
Dziękuję Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Piotr Patkowski: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszego proszę o zabranie głosu pana 

senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie.
Ja chciałbym państwa przekonać do poprawki, 

którą po uzgodnieniu z panem przewodniczącym 
Kazimierzem Kleiną zgłosiliśmy. Mamy w Polsce 
dużą liczbę gospodarstw domowych, które ko-
rzystają z oleju opałowego… oleju napędowego 
przeznaczonego do celów opałowych. I, Szanowni 
Państwo, w wielu miejscach jest tak, że piece te to 
nie był wybór spowodowany czymkolwiek innym, 
jak pewną przymusową okolicznością. No, mamy 
domy w Polsce, które nie są położone w miejscu, 
gdzie jest np. sieć gazowa, mamy także w Polsce 
takie osoby, które z różnych względów muszą ko-
rzystać z sytemu grzewczego, który jest systemem 
w pełni zautomatyzowanym i bezobsługowym, 
a taki jest w przypadku oleju przeznaczonego do 
celów opałowych.

I, mimo wszystko, trudno się jednak zgodzić 
z argumentem, że rozszczelni to pakiet paliwowy. 
Mówię to także jako były prezes Najwyższej Izby 
Kontroli. Bo to NIK, kiedy kierowałem jej pracami, 
rekomendowała we wnioskach ze swoich kontroli 
wprowadzenie pakietu paliwowego i uszczelnie-
nie tego systemu w kontekście skutecznego ściąga-
nia należności publicznych. Już dzisiaj ten system 
ma przecież system kontroli. Zarówno na firmy, 
które dostarczają, jak i na indywidualnych odbior-
ców – bym powiedział – są nałożone pewne ry-
gory, które umożliwiają efektywne sprawdzenie, 
czy rzeczywiście ten olej trafia do tych, którzy go 
wykorzystują do celów opałowych. Rzecz nie jest 
problemem teoretycznym, bo w ciągu roku – mam 
przed sobą dane statystyczne Polskiego Głównego 
Urzędu Statystycznego – 66 tysięcy t jest w Polsce 
sprzedawana właśnie w celu ogrzania gospodarstw 
domowych według klasyfikacji Głównego Urzędu 
Statystycznego. Przypomnę także, że dobrze 
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ustawiony piec, który działa prawidłowo, powo-
duje, że nie ma trujących spalin. Czyli może nie 
jest to idealne źródło, ale w kontekście pieców na 
węgiel jest to źródło bardziej ekologiczne.

Stąd z pełnym przekonaniem zgłaszamy taką 
poprawkę, uważając, że nie możemy traktować 
tych obywateli, którzy ogrzewają swoje domy, 
swoje mieszkania olejem przeznaczonym do ce-
lów opałowych, na gorszych zasadach niż innych, 
poprzez nieujęcie tutaj tej obniżki. I taka poprawka 
zostaje zgłoszona.

Mam nadzieję, a wręcz jestem absolutnie prze-
konany, że służby publiczne poradzą sobie w razie 
przyjęcia tej poprawki z efektywnym systemem 
nadzoru, oczywiście w kontekście wykrywania 
ewentualnych nieprawidłowości w tym zakresie. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

Czarnobaja.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze! Szanowni Państwo!

Pozwólcie państwo, że powiem kilka słów, 
a właściwie oprę się na wielu cytatach z wystąpień, 
opracowań, artykułów polskich ekonomistów. Bo 
inflacja to nie jest coś, do czego możemy się przy-
zwyczaić, jeśli chodzi o funkcjonowanie każdego 
z nas, każdej polskiej rodziny, każdego obywatela.

Zacytuję jednego z polskich ekonomistów, któ-
ry powiedział, że inflacja jest jak rak, który drąży 
kieszenie Polek i Polaków, że inflacja wymknęła się 
spod kontroli władzy. To pokazuje, proszę państwa, 
duże niebezpieczeństwo. A najgorzej, jeśli przy-
zwyczailibyśmy się do tego, że 7 czy 8% – nie daj 
Boże, 10 czy 12% – to jest coś, co jest rzeczą nor-
malną. Myślę, że każdy z nas widzi to, co jest efek-
tem inflacji, na rynku żywności, paliw, usług i tego 
wszystkiego, co jest w obrocie, a jest potrzebne do 
utrzymania każdej z naszych rodzin.

Szanowni Państwo, podczas naszego spotkania 
tutaj pan minister Skuza powiedział, że przy infla-
cji na poziomie ok. 5% do budżetu państwa wpływa 

ok. 10 miliardów zł. Jak sobie policzymy, to oka-
że się, że przy prawie 8%, a na początku roku to 
może być blisko 10% – no, oby nie było – ok. 18, 20 
miliardów zł więcej wpłynie do budżetu państwa. 
Wpłynie skąd? Wpłynie z kieszeni każdego obywa-
tela, z kieszeni każdej Polki i każdego Polaka. Ale 
to, co dzisiaj jest przedmiotem naszych obrad, co 
ja oceniam pozytywnie, bo jest to rzecz potrzebna, 
może mocno spóźniona, ale jest to rzecz… Tutaj 
również zacytuję polskich ekonomistów, którzy 
mówią, że projekt tej… ta ustawa już wprowadzona 
– tu jest mowa jeszcze o projekcie ustawy – spłasz-
czy inflację na początku roku od 0,3 do 0,5%, aby 
po 31 maja ten okres spłaszczenia został nadrobio-
ny. Pan minister powiedział bardzo ważną rzecz, 
kiedy rozmawialiśmy: że to jest do maja, ale rząd 
będzie śledził sytuację, czyli jeżeli będzie jeszcze 
potrzeba reakcji w czerwcu, w lipcu albo w maju, 
to takie reakcje będą, aby inflacja nie wymknęła się 
już całkowicie spod kontroli.

Polska, proszę państwa, jest dzisiaj w pierwszej 
piątce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wielkość 
inflacji. I nie można tego zrzucić tylko na czynni-
ki zewnętrzne, bo czynniki zewnętrzne… Średnia 
inflacja w krajach euro i Unii Europejskiej jest na 
poziomie 4,9%, ale są kraje, gdzie wynosi 1,9, 0,7%. 
Oczywiście są takie kraje jak Litwa czy Łotwa, gdzie 
to jest 9%, 9,5% w przypadku Litwy. My, przypo-
mnę, mamy 7,7%. W związku z tym 60%, a może 
prawie drugie tyle, to jest efekt działalności pol-
skiego rządu, jeśli chodzi o inflację. I co ci polscy 
ekonomiści napisali? Że ten wzrost inflacji wyż-
szy niż średnia w Unii Europejskiej to jest efekt 
ekspansywnej polityki rządu i banku centralne-
go. Co to znaczy w przełożeniu na taki prosty ję-
zyk? Szanowni Państwo, jeżeli w latach 2015… 
Przepraszam… Od roku 2015 do dzisiaj wzrost 
wielkości długu publicznego to jest ok. 500 mi-
liardów zł, czyli statystycznie to wypada od 85 do 
90 miliardów rocznie. Tylko przypomnę – staty- miliardów rocznie. Tylko przypomnę – staty-miliardów rocznie. Tylko przypomnę – staty-
stycznie za rządów PO-PSL dług publiczny przyra-
stał rocznie o ok. 40 miliardów zł. Powiem również, 
że szczególnie okres tych 4 lat, 2015–2019, to jest 
okres największego wzrostu gospodarczego w Unii 
Europejskiej, w Polsce i na świecie. Czy myśmy 
ten okres, związany z bogactwem, wykorzystali 
na to, co jest istotne, a mianowicie na odkładanie 
na trudne czasy? Absolutnie nie. Te dane pokazu-
ją, że ekspansywna polityka rządu w wydawaniu 
pieniędzy, szeroko rozumianym, to była i nadal 
jest jedna z bardzo niebezpiecznych polityk. To po 
pierwsze. Po drugie, ta ekspansywna polityka… 
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Przytoczę tutaj tylko ze 2 fakty. Mianowicie jeżeli 
spojrzymy na wydatki związane z budżetem, tym, 
o którym będziemy rozmawiali, to zobaczymy, że 
np. w KPRM między 2015 a przyszłym rokiem, 
2022… Wiecie państwo, o ile rosną wydatki KPRM? 
O 644%. Oczywiście jest tłumaczenie, że nowe za-
dania, zadania trzeba dopasować… Powołanych jest 
ponad 20 nowych instytucji i wprowadzonych jest 
ponad 40 różnych danin i opłat. Ta polityka prowa-
dzi m.in. do takiego efektu, że mamy prawie dwu-
krotnie wyższą inflację niż średnia inflacja w Unii 
Europejskiej. I to nie jest coś, co jest obok nas. Ta 
inflacja dotyczy każdej Polki i każdego Polaka. To 
jest drenowanie kieszeni. Tak jak powiedziałem na 
wstępie, jeżeli to się utrzyma, to wzrost dochodów 
wynikający ze wzrostu inflacji będzie wynosił mię-
dzy 18 a 20 miliardów. Jeszcze raz przypomnę – 
przy poziomie wzrostu inflacji o 5% pan minister 
Skuza oszacował to na poziomie ok. 10 miliardów, 
te wartości podał na posiedzeniu komisji budżetu 
i finansów.

Do tych czynników wewnętrznych, proszę 
państwa, które wpływają na inflację, należy nie-
roztropna polityka banku centralnego. Tak mówią 
polscy ekonomiści. Pamiętamy o tym, co dotyczy 
stóp procentowych. Nie ma problemu, wszystko 
jest pod kontrolą, utrzymujemy najniższe oprocen-
towanie kredytów w Unii Europejskiej, w Europie, 
a może i na świecie, po to, żeby… – i tu następuje 
argumentacja. Pamiętacie państwo również wypo-
wiedź pana prezesa: mamy nieograniczone ilości 
pieniędzy, gotówki, złota.

To nie jest tak, że pieniądze rodzą się na skutek 
pracy drukarek. Pieniądz jest pochodną wartości 
produkcji gospodarczej jako całości, usług, produk-
cji, wszystkiego tego, co jest związane z gospodarką 
narodową. Tego nie da się wytworzyć w drukar-
ce, a potem powiedzieć, że mamy nieograniczone 
ilości pieniędzy, i utrzymywać stopy o najniższym 
wskaźniku w Unii Europejskiej. Kompletny brak 
szacunku dla pieniądza i jego wartości, połączony 
z ekspansywnymi wydatkami.

I co teraz proponują ci polscy ekonomiści? 
Szanowni Państwo, jest kilka elementów, które 
proponują polscy ekonomiści. Po pierwsze, polity-
ka monetarna, bo stopy procentowe muszą być re-
alne, adekwatne do tego, co się dzieje na rynku. Nie 
można ze względów politycznych, ideologicznych 
trzymać stóp procentowych na poziomie zerowym 
i mówić, że to wpływa korzystnie. W krótkim ter-
minie – tak. Proszę państwa, to już są takie efek-
ty, jak wtedy – już nie będę podawał nazwy tego 

kraju, w którym tak samo budowano gospodarkę, 
żeby nie wzbudzać emocji – kiedy pieniądze pom-
powano bez opamiętania, przyznawano pieniądze 
za wszelkiego rodzaju działania, za gotowość do 
pracy, za inne rzeczy. Po 10 latach skończyło się to 
tragicznie. Ja mówię o tym, Panie Ministrze, po to, 
żebyście, państwo wsłuchiwali się niekoniecznie 
w głos polityczny, bo można powiedzieć, że politycy 
w wypowiedziach zawierają ten element politycz-
ny, oni patrzą z tego punktu widzenia. Ja przyta-
czam tutaj głos polskich ekonomistów.

Po drugie, w sprawach budżetowych konieczny 
jest kompromis z Unią Europejską. Ja nie mówię, 
jaki kompromis, ale mówię: kompromis z Unią 
Europejską. 5 miliardów euro, które szybko wpły-
nie na polski rynek, plus następne, to będzie ok. 
50 miliardów euro, to jest wartość pieniądza, któ-
ra będzie miała wpływ na 2 sprawy: ustabilizu-
je wartość złotego i zwiększy wartość inwestycji 
twardych, kapitałowych w Polsce, co jest bardzo, 
bardzo potrzebne, bo poziom inwestycji w Polsce 
jest niewystarczający. To jest jeden z warunków, 
który rząd powinien sobie stawiać: tak, musimy do 
tego doprowadzić. Ja nie mówię, w jakim kierunku 
kompromis, ale ta zgoda powinna być, żeby te pie-
niądze jak najszybciej trafiły do polskiej gospodarki 
i do polskich obywateli.

Nie wprowadzać nowych transferów – to jest 
bardzo ważny element. Szanowni Państwo, Polski 
Ład wprowadza mnóstwo nowych transferów, stąd 
też jest sugestia, Panie Ministrze – chodzi o to, co 
proponowaliśmy jako Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz jako Koalicja Obywatelska – prze-
łożenia tego o rok ze względu na konieczność przy-
gotowania i ze względu na element inflacjogenny. 
Przełóżmy to o rok. Ja podam pewien przykład. 
Jest szacowane, że ci o najniższych dochodach na 
wprowadzeniu Polskiego Ładu skorzystają od 120 
do 170 zł netto, ale inflacja zje podobną lub więk-
szą kwotę.

W związku z  tym zastanówcie się państwo 
w rządzie, czy nie warto podjąć się zdecydowanych 
działań, ale mających na celu opanowanie inflacji, 
która jest groźna, która jest, tak jak to powiedzia-
łem, rakiem dla każdej rodziny.

(Sygnał timera)
Ostatnie dwa zdania, Panie Marszałku.
Polscy ekonomiści mówią: konieczność wpro-

wadzenia tarcz osłonowych dla osób o najniższych 
dochodach oraz obniżenie podatków na surowce 
i paliwa w okresie dłuższym niż do maja. Dlatego, 
Panie Ministrze, chciałbym, abyście państwo 
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w czasie rozważań dotyczących postępowań i stra-
tegii związanych z walką z inflacją, żeby nie było 
tak, że inflacja pożera nasze dochody, brali pod 
uwagę głos polskich ekonomistów. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Marię 

Koc.

SENATOR 
MARIA KOC 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Debatujemy dzisiaj nad ustawą o obniżce ak-

cyzy, nad ustawą, która – jak już mówiliśmy – jest 
elementem tarczy antyinflacyjnej, tarczy, która jest 
też odpowiedzią rządu na rosnące ceny, rosnące 
ceny usług, towarów, a przede wszystkim rosnące 
ceny energii, które tę inflację również napędzają.

Mój przedmówca krytycznie odniósł się do 
polityki finansowej naszego państwa, rządu po 
2015 r. Mówił o braku szacunku do pieniądza. No 
cóż, Szanowni Państwo, myślę, że nie czas teraz 
na dysputy polityczne, ale o jakim szacunku do 
pieniądza możemy mówić w przypadku naszych 
poprzedników, skoro luka VAT do 2015 r. wyno-
siła ponad 24% i była jedną z najwyższych w Unii 
Europejskiej? Możemy sobie wyobrazić, ile miliar-
dów złotych wyciekało do szarej strefy, zamiast tra-
fić do budżetu państwa. To jakiż to był szacunek 
dla pieniądza? Teraz, przypomnę, według szacun-
ków Komisji Europejskiej, bo ja podaję szacunki 
Komisji Europejskiej, ta luka VAT spadła do 11%. 
Jeszcze jest duża, choć plasuje się wśród tych naj-
mniejszych w Europie, w Unii Europejskiej, ale to 
są pieniądze, które mogłyby zasilić budżet, a go 
nie zasilają i na pewno jeszcze jest dużo do zro-
bienia, żeby cały czas uszczelniać system finan-
sów publicznych. Ale przypomnę działania rządu 
po 2015 r. To cały pakiet ustaw i uszczelniających 
system finansów publicznych, i naprawiających 
system finansów publicznych, pakiet, który spo-
wodował, że luka vatowska spadła. Zwiększyły się 
także wpływy z podatku CIT, chociaż CIT został ob-
niżony. Szanowni Państwo, to oczywiście spowodo-
wało, że realnie miliardy złotych zaczęły wpływać 

do budżetu państwa. Wysokość dochodów w bu-
dżecie państwa w roku 2015 to 280 miliardów zł, 
a w roku 2021, 2022 to ponad 420 miliardów zł.

Szanowni Państwo, jeszcze co do rosnącego 
długu. Oczywiście my wiemy, jak ta sytuacja wyglą-
dała przed pandemią koronawirusa. Wiemy, że… 
Ile wynosił dług publiczny w roku 2015 w stosunku 
do PKB? 57%. Byliśmy blisko tej granicy, tej bariery 
konstytucyjnej. A ile wnosił przed wybuchem pan-
demii? Wtedy stosunek długu publicznego do PKB 
to było 46,5%. To są dane Banku Światowego. I kie-
dy uruchomiliśmy tarczę antykryzysową, tarczę 
finansową wspierające polskich przedsiębiorców 
po to, aby zachować potencjał firm, a jednocześnie 
zachować miejsca pracy… Bo chodziło o to, żeby 
nie dopuścić do bezrobocia, gdyż nie ma gorszego 
nieszczęścia niż bezrobocie dla tysięcy, milionów 
ludzi. Człowiek pozbawiony pracy często traci sens 
swojego życia. I wiemy, że bezrobocie, które prze-
cież było taką gangreną przez lata toczącą Polskę, 
jest naprawdę ogromnym nieszczęściem. Tak więc 
była ta ochrona miejsc pracy. Uruchomiono potęż-
ną pomoc dla przedsiębiorców – ponad 200 miliar-
dów zł. A gdy weźmie się pod uwagę obie tarcze 
oraz te instrumenty finansowe, jakimi posługiwały 
się banki, jeśli chodzi o przedsiębiorców, to było to 
ponad 300 miliardów zł. I zobaczcie państwo, że ta 
obniżka długu publicznego w stosunku do PKB dała 
tę przestrzeń finansową pozwalającą na to, żeby 
uruchomić taką właśnie pomoc dla przedsiębior-
ców po wybuchu pandemii koronawirusa, po lock-
downie, który przecież zatrzymał w dużej mierze 
gospodarkę. A co by było, gdyby koronawirus się 
pojawił, kiedy państwo rządziliście? Z czego by-
ście udzielili tej pomocy przedsiębiorcom? Firmy 
by padały tysiącami, a miliony ludzi szłyby po pro-
stu na bezrobocie.

Szanowni Państwo, w jakimś sensie na skutek 
tej pomocy finansowej, która uratowała miejsca 
pracy i potencjał firm, wyzwolony został pewien 
potencjał inflacyjny. To się też przecież ze sobą wią-
że. Poza tym to odbicie gospodarki po pandemii 
również napędza inflację, i to nie tylko w Polsce. 
O tym też mówią ekonomiści. To nie tylko w Polsce 
tak się dzieje. Tam, gdzie jest wysoki wzrost go-
spodarczy przy wychodzeniu z kryzysu, przy wy-
chodzeniu z pandemii, rośnie również inflacja. I to 
dotyczy chociażby naszych sąsiadów, Niemców, bo 
w Niemczech inflacja teraz, przed świętami, sięga 
już – ekonomiści o tym mówią – 6%. Tak więc to 
nie jest tak, że jedynie Polska nie radzi sobie z in-
flacją, że inflacja dotyka tylko Polskę.
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Ale, Drodzy Państwo, rzeczywiście, no, jest 
pewna zależność, że w tych krajach, które mają 
bardzo niski wzrost gospodarczy, bardzo powo-
li wychodzą z kryzysu spowodowanego lockdow-
nem, koronawirusem, również inflacja jest niższa. 
A w tych krajach, które pędzą, tak jak chociażby 
Stany Zjednoczone, inflacja również rośnie.

Co ma wpływ na inflację? Przede wszystkim 
ceny energii. A dlaczego ceny energii są takie wy-
sokie, Szanowni Państwo? Węgiel zdrożał 3-krot-
nie, gaz – 10-krotnie. Przecież my wiemy, że wpływ 
na ceny energii mają przede wszystkim spekula-
cje uprawnieniami do emisji CO2. I stąd też apel… 
Sejm przyjął taką uchwałę, ale nie tylko Polska, lecz 
także Hiszpania mówi o tym, że trzeba dokonać 
zmian, jeśli chodzi o ten system handlu emisjami 
CO2. Bo te uprawnienia stały się przedmiotem spe-
kulacji i nieznane instytucje finansowe po prostu 
spekulują tymi uprawnieniami, powodując, że ich 
cena rośnie. No, jeszcze bodajże 2 tygodnie temu to 
było chyba 80 euro za tonę CO2, a teraz to jest około 
100 euro za tonę, czy ponad 90 euro za tonę. Tak 
więc te ceny rosną bardzo szybko. Ale tutaj jest też, 
jak myślę, przestrzeń do dyskusji, żeby zawiesić 
ten system na czas wychodzenia z kryzysu albo go 
zreformować, żeby on nie poddawał się spekula-
cjom. Bo my później te uprawnienia musimy ku-
pować od jakichś właściwie nieznanych instytucji, 
nie wiadomo, kto je skupuje, kto powoduje taki 
wzrost cen. A to ma realny wpływ na ceny energii. 
A wzrost cen energii to jest przecież też wzrost cen 
towarów i usług.

Gaz. Jak bardzo zdrożał gaz? I znowu przecież, 
Szanowni Państwo, czym to jest spowodowane? 
Czy to nie jest spowodowane tym, że taki właściwie 
monopol na dostawę gazu na rynek europejski ma 
jeden dostawca? Mówimy tutaj o Gazpromie. No, 
on tutaj właściwie zdominował rynek gazu. I widzi-
my, że wykorzystuje swoją przewagę, swoją pozycję 
rynkową. I Unia Europejska też wydaje się wobec 
tego w jakiś sposób bezbronna, bezwładna, nie re-
aguje tak, jak powinna reagować. Cenny gazu wzro-
sły, zwiększyły się 10-krotnie. No, ma to oczywiście 
wpływ również na ceny towarów i usług. Myślę, 
że tutaj również są niezbędne pilne działania na 
szczeblu Unii Europejskiej, o czym zresztą mówił 
pan premier Mateusz Morawiecki, i na najbliższym 
szczycie też ma być o tym mowa. 

Omawiana tu ustawa, jak również ustawa 
o dodatkach osłonowych, która także będzie pro-
cedowana na obecnym posiedzeniu, są realną 
pomocą, realną pomocą przede wszystkim dla 

konsumentów, przede wszystkim dla polskich ro-
dzin, dla odbiorców energii i gazu, a także tych, 
którzy kupują paliwo. Bo należy się spodziewać, 
że dzięki tym ustawom, które przecież również są 
obciążeniem dla budżetu państwa na kwotę, jak mi 
się wydaje, chyba ok. 8–9 miliardów zł… To jest re-
alna pomoc i jestem przekonana, że ona zadziała, 
że w najbliższym czasie ceny wspomnianych no-
śników energii spadną. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Czarnobaj, 5 minut.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pani Marszałek, ja chciałbym się trochę wytłu-

maczyć z tego, co tutaj mówiłem przed panią. Ja 
nie cytowałem tutaj żadnych polityków, tylko cy-
towałem to, co jest w opracowaniu, w 95%, bo tam 
niewielki mój komentarz w niektórych miejscach 
się pojawiał. To było przede wszystkim cytowa-
nie polskich ekonomistów. I ja dziękuję, że pani, 
jako przewodnicząca komisji gospodarki, zachwala 
działania rządu w tym zakresie, że jesteśmy najlep-
szą, najbardziej dynamiczną i najbardziej opiekuń-
czą gospodarką w Europie. Ale ja chcę jeszcze raz 
przypomnieć, Pani Marszałek, że możemy się róż-
nić w interpretacji, ale liczby są bezwzględne: jest 
wzrost długu publicznego z 85 do 95 miliardów zł 
rocznie. Ja nie mówiłem tutaj, że przyczyną jest 
pandemia, tylko pani marszałek to mówiła. Takie 
są fakty. 6 lat na poziomie, przyjmijmy, 80 miliar-
dów zł rocznie… W stosunku do roku 2015… I to 
są fakty.

Jeżeli teraz mówimy o szacunku dla pieniądza… 
Ja również tutaj cytuję polskich ekonomistów, Pani 
Marszałek. Ja nie przypominam sobie, żeby prezes 
Narodowego Banku Polskiego, obojętnie w jakim 
okresie, mówił to, co mówił, odnośnie do pienią-
dza, o tym, że mamy, ile chcemy, że wszystko jest 
pod kontrolą, inflacja jest na poziomie kontrolowa-
nym plus minus 1%. Byliśmy, z komisją, na spotka-
niu w banku centralnym, jeszcze przed wzrostem 
inflacji. I, można powiedzieć, ja wyszedłem zbudo-
wany po tym spotkaniu, z panem przewodniczącym 
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i innymi członkami komisji. No, zbudowany. Skoro 
pan prezes zapewnia nas o sukcesie makroekono-
micznej polityki pieniężnej, to jak możemy nie ufać? 
No, musimy komuś ufać. Ale później okazało się, 
że to wszystko się rozjeżdża, kompletnie się rozjeż-
dża. I można to zwalić na… powiedzieć, że przyczy-
na to są rosnące ceny gazu, ropy itd. Tylko że w tych 
gospodarkach takich najbardziej rozwiniętych czy 
najbardziej dynamicznie rozwijających się, Pani 
Marszałek, jak Irlandia czy Niemcy – pani to wie 
na pewno – inflacja jest na poziomie 5%, a u nas jest 
prawie 8%. Tak więc ja nie mówię o tym, że inflacja 
w Polsce jest w 100% winą działań rządu. Mówimy 
o tym, co jest nadwyżką ponad dzisiejszą średnią eu-
ropejską, na poziomie 4,951%. To już jest ewidentna 
zasługa rządu i polityki monetarnej pana prezesa.

Teraz jeżeli chodzi o kwestie dbałości o pie-
niądz i  VAT… Ja się cieszę, że pani marszałek 
nie podała kwoty, która… Bo tu, jak państwo pa-
miętacie, jeszcze parę lat temu było mówione, że 
dzięki uszczelnieniu systemu wpływa do budże-
tu Polski rocznie około 40 miliardów zł, tu z tej 
trybuny, wielu ministrów zaprezentowało… Pani 
marszałek tego nie powtórzyła. Przecież my wie-
my, ile wpłynęło. Te deklaracje dotyczące tego, ile 
wpłynęło wskutek uszczelnienia, składał polski 
rząd do Unii Europejskiej, do instytucji… I abso-
lutnie to nie jest ta kwota. Ale nieważne, mniej-
sza o kwotę. Ja tylko przypomnę, Pani Marszałek: 
w informacji, która została przekazana do Unii… 
Na bazie tego powstało opracowanie dotyczące 
wszystkich państw. I autentycznie Polska ma tu-
taj spore sukcesy. I również chwała rządowi, że 
wprowadził to, co dotyczy uszczelniania polityki 
VAT. Niemniej jednak w opracowanym dokumen-
cie, Pani Marszałek, jest stwierdzenie… Wie pani, 
co tam jest takim głównym, pierwszym elementem 
dotyczącym uszczelniania VAT? Jednolity plik kon-
trolny. A pamięta pani, kiedy go u nas wprowadzo-
no? Wprowadzono go w 2014 r. Nie pamiętam, ale 
prawdopodobnie wspólnie głosowaliśmy wtedy…

(Głos z sali: Nie, nie, PiS był przeciw.)
Nie? PiS był przeciw? A to przepraszam. Bo 

chciałem państwa pochwalić. Byliście państwo 
przeciw dokumentowi, który został uznany za ten, 
który rozpoczął uszczelnianie VAT. Można zarzu-
cać i można mieć pretensje do poprzednich rzą-
dów, że wprowadzono to dopiero w 2014 r., z tym 
jestem w stanie się zgodzić. Ale mówienie, że tylko 
wy jesteście najlepsi w świecie, w Polsce, jeśli cho-
dzi o uszczelnianie luki VAT-owskiej… No to jest po 
części prawdą.

I teraz jeśli chodzi o budżet… Będziemy tu-
taj jeszcze rozmawiali o budżecie. Ja tylko po-
wiem Pani Marszałek, Pani Senator, jedno zdanie. 
Wczoraj odbyło się fantastyczne posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów, gdzie gościła duża 
część byłych ministrów finansów. I  chcę pań-
stwu powiedzieć, że Polska ma największy – poza 
Maltą – procent budżetu poza kontrolą parlamentu 
w Europie. I to są elementy, które również wpływa-
ją na wzrost inflacji. Tak więc ja tu nie uprawiam 
żadnego komentarza politycznego, podaję maksi-
mum faktów, minimum komentarza. Kiedyś był 
w radiowej Trójce, kiedy jeszcze była ona prawdzi-
wą radiową Trójką, taki program „Minimax, czyli 
minimum słowa, maksimum muzyki”. Ja tutaj też 
zapewniałem jak najwięcej elementów dotyczących 
stanowiska polskich ekonomistów.

Dziękuję, Panie Marszałku. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Komarnicki, Szwed i Gromko złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o  charakterze legi-
slacyjnym na piśmie złożył senator Krzysztof 
Kwiatkowski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków legislacyjnych?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dyskusja wyszła trochę poza ustawę i stała się 

dyskusją o makroekonomii i inflacji, więc jestem 
zmuszony się do tego odnieść. Pojawiła się tu kwe-
stia zadłużenia i kwestia deficytu, i muszę podać 
Wysokiej Izbie kilka danych, aby nie pozostały bez 
komentarza pewne tezy, które tu padły.

Pierwsza sprawa. W tarczy antyinflacyjnej zna-
lazł się wyraźny punkt dotyczący tego, że będziemy 

* Przemówienia w dyskusji złożyli do protokołu także se-
natorowie Godyla, Tyszkiewicz i Błaszczyk. Przemówienia 
– w załączeniu.
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przeprowadzać rozsądną konsolidację finansów 
publicznych. Ona nie będzie oznaczała zakończenia 
programów, które są już realizowane – zarówno 
realizowane od kilku lat, jak na przykład program 
500+, jak i od niedawna, ale w przypadku których 
już widać ich pierwsze efekty, jak na przykład pro-
gram Polski Ład dla samorządów – bądź progra-
mów, które są już zapowiedziane, jak na przykład 
wzmocnienie obronności państwa polskiego. Tego 
konsolidacja finansów publicznych nie będzie do-
tykać. Chcemy przeprowadzić ją tam, gdzie ona 
tego rzeczywiście wymaga, i będzie ona dotyczyła 
zarówno administracji publicznej, jak i na przy-
kład nietworzenia nowych funduszy celowych czy 
ograniczenia tych, które już obowiązują. Tak jak 
powiedziałem, nie będzie to dotyczyło programów 
już ogłoszonych czy realizowanych.

Zawsze bardzo stanowczo reaguję, gdy poja-
wia się teza o tym, że dług publiczny wzrósł o taką 
kwotę – i podaje się wartość nominalną. To jest 
pewne makroekonomiczne oszukiwanie liczba-
mi, bo nigdzie nie podaje się zadłużenia publicz-
nego nominalnie, tylko podaje się je w relacji do 
PKB. Gdybyśmy pokazali, o ile wzrosło zadłużenie 
nominalne na przykład Włoch czy Francji w cią-
gu ostatnich 6 lat, to okazałoby się, że te kwoty 
są zdecydowanie wyższe niż teraz. Przypomnę, że 
to są państwa, które bardzo lubią pouczać Polskę, 
podobnie jak Bruksela – warto spojrzeć, jakie za-
dłużenie ma Belgia w relacji do PKB – co do tego, 
jakie powinniśmy mieć standardy czy to prawo-
rządności, czy fiskalne. Pytanie, czy państwa takie 
jak Belgia czy Francja, które mają powyżej 100% 
długu w relacji do PKB, mają pouczać Polskę, któ-
ra ma dług poniżej 60% w stosunku do PKB. Czy 
to naprawdę są państwa, które powinny wyzna-
czać Polsce standard tego, jak prowadzić finanse 
publiczne? Może w takim razie powiedzmy, o ile 
w ciągu ostatnich 7 lat wzrosło zadłużenie nomi-
nalne Belgii i Francji, podajmy takie kwoty. Miejmy 
miernik porównawczy. Ale tego się nie stosuje. 
Dlaczego? Bo miernikiem porównawczym jest re-
lacja deficytu i długu do PKB. Według nomenklatu-
ry unijnej, która obejmuje zarówno fundusze PFR, 
jak i KFD oraz fundusz przeciwdziałania COVID, 
wlicza się do tego wszystkie fundusze realizowa-
ne przez sektor publiczny. I tu od roku 2016 aż do 
roku 2020 był spadek o 8% w relacji do PKB. Taką 
metodologię należy stosować. Oczywiście w ze-
szłym roku był dynamiczny wzrost tych punktów 
procentowych. To wynika z tego, że uruchomiliśmy 
programy pomocowe dla polskich przedsiębiorców 

i polskich obywateli. Ale w zeszłym roku deficyt 
nie był rekordowy w historii Polski, bo takie re-
kordowe deficyty były w latach 2009 i 2010, wtedy 
były rekordowe deficyty w relacji do PKB. Mimo 
tego, że w zeszłym roku uruchomiliśmy napraw-
dę potężne programy pomocowe, niespotykane do 
tej pory w Polsce, bo nie przypominam sobie, żeby 
kiedykolwiek w historii Polski był ogłoszony tak 
poważny program pomocowy, jak PFR czy fundusz 
przeciwdziałania COVID, to nie było największego, 
rekordowego deficytu finansów publicznych, bo 
on wynosił 7%, a w latach 2009–2010 był wyższy.

I następne dane, które chciałbym państwu przyto-
czyć. Według danych Komisji Europejskiej, która, jak 
myślę, nie ma powodów tutaj sprzyjać rządowi, defi-
cyt finansów publicznych, obejmujący także fundusz 
przeciwdziałania COVID, obejmujący także Krajowy 
Fundusz Drogowy, obejmujący także PFR, za ostatnie 
cztery kwartały wynosi 2,8%. Czyli według danych 
Komisji Europejskiej już w tym momencie mieści-
my się w kryteriach z Maastricht, jeśli chodzi o defi-
cyt finansów publicznych. Za wcześnie, żeby otwierać 
szampana, bo czwarte kwartały zawsze są najtrud-
niejsze, ale wszystko wskazuje na to, że w porówna-
niu z rokiem 2020 w roku 2021 będzie istotne zbicie 
deficytu. Jak pokazują prognozy Komisji Europejskiej 
i agencji ratingowych, Polska jest na najlepszej ścieżce 
do tego, żeby w przyszłości, w ciągu roku czy 2 lat, speł-
nić kryteria z Maastricht, czyli utrzymać dług poniżej 
60% i nie zbliżać się do poziomu 60%, ale raczej zbliżać 
się do poziomu 50%, a ponadto trwale zejść z deficy-
tem sektora finansów poniżej 3%.

Na koniec jeszcze przytoczę pewne dane. Ten 
deficyt za ostatnie 4 kwartały, według roku płyn-
nego, w wysokości 2,8% jest deficytem poniżej 
średniej unijnej, jeśli chodzi o deficyt za ostatnie 4 
kwartały na poziomie państw członkowskich. No 
więc jeśli mówimy w Polsce o rzekomej destabi-
lizacji finansów publicznych, mówimy o tym, że 
Polska jest zadłużana na potęgę, to spójrzmy, pro-
szę państwa, na wiele innych państw unijnych. 
I może zanim Bruksela zacznie nas pouczać, jak 
prowadzić finanse publiczne, to niech określi, 
w jaki sposób ma zamiar zejść z deficytem poni-
żej 3%, a ze swoim długiem – poniżej 100% PKB. 
Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
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Ponieważ zostały zgłoszone wnioski…
(Senator Marek Borowski: Przepraszam, Panie 

Marszałku…)
Tak?
(Senator Marek Borowski: W trybie repliki, jeśli 

można. Dobrze?)
No dobrze.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Ja chciałbym zwrócić uwagę, że Bruksela nie 
poucza nas w sprawie deficytu ani w sprawie dłu-
gu. Absolutnie takie sygnały z Brukseli nie płyną. 
Bruksela zdaje sobie sprawę, że pandemia spo-
wodowała wyłom w dotychczasowych zasadach 
z Maastricht i w tej chwili na pewno będzie się 
pracować nad pewnymi zmianami w tym zakresie. 
No więc o to Brukseli proszę nie oskarżać. Jednak 
Bruksela rzeczywiście zwraca nam uwagę na po-
ważne błędy, niedociągnięcia i mankamenty w pra-
worządności. No, ale to jest zupełnie inna sprawa. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności o ustosunkowanie 
się do przedstawionych wniosków i przygotowa-
nie wspólnego sprawozdania.

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

Oddaję prowadzenie pani marszałek.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 592, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 592 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i  Finansów Publicznych, senatora Ryszarda 
Świlskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RYSZARD ŚWILSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Podczas posiedzenia komisji budżetu omawia-

liśmy ustawę o zmianie ustawy o podatku akcy-
zowym oraz niektórych innych ustaw. Ta ustawa 
dotyczy, można generalnie powiedzieć, paru zakre-
sów zmian. W pierwszym zakresie chodzi o dosto-
sowanie polskich przepisów do unijnych dyrektyw 
dotyczących podatku akcyzowego. Drugi wiąże 
się z wprowadzeniem preferencji podatkowych 
dla małych niezależnych producentów napojów 
alkoholowych.

Kiedy mówimy o dostosowaniu do przepisów 
unijnych, to przede wszystkim podnosimy element 
wprowadzenia elektronizacji wewnętrznych unij-
nych przemieszczeń wyrobów akcyzowych. I to jest 
ta pierwsza zmiana. To jest ta pierwsza kategoria, 
o której powiedziałem wcześniej.

Druga zmiana, istotna dla wielu producentów, 
drobnych, małych, niezależnych, to jest zmiana, 
która mówi o tym, że dzięki tej zmianie ustawy 
zostaną wprowadzone dla producentów napojów 
alkoholowych pewne preferencje, a mamy na my-
śli przede wszystkim obniżenie o połowę stawki 
akcyzy oraz dodanie do ustawy definicji małego 
niezależnego producenta. To rozwiązanie dotyczy 
– pozwoliłem sobie policzyć – ponad 150 polskich 
winnic, kilkunastu producentów cydru i miodu pit-
nego oraz 62 tysięcy polskich sadowników.

Podczas posiedzenia komisji zgłoszono 8 po-
prawek. Te poprawki zostały przyjęte przez ko-
misję. Komisja rekomenduje przyjęcie ustawy 
z poprawkami.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę bardzo, pan senator Jan Maria Jackowski.
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SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, mam pytanie. Rozumiem, że 

to rozwiązanie jest korzystne dla tych producen-
tów. Czy jakiś głos ich środowiska był wyrażony na 
posiedzeniu komisji? Czy przedstawili jakieś sta-
nowisko na temat przedmiotowej ustawy, projektu 
zmian, czy nie? Dziękuję.

SENATOR 
RYSZARD ŚWILSKI 

Nie było przedstawicieli producentów, a przy-
najmniej nie zabierali głosu w tej materii, ale ab-
solutnie jest pełna akceptacja dla przyjęcia tych 
zmian w tej ustawie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Czy ktoś…
(Głos z sali: Senator Czerwiński.)
Pan senator Jerzy Czerwiński.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Państwo proponujecie w poprawkach przesu-

nięcie terminu wejścia w życie tej ustawy o 1 mie-
siąc, z 1 stycznia na 1 lutego. Ale skoro ona jest 
korzystna, to czy nie lepiej by było dać taką for-
mułę, że ustawa wchodzi w życie, załóżmy, 14 dni 
po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia? Wtedy 
byłby wilk syty i owca cała. I legislacyjnie… Wtedy 
te korzyści byłyby od 1 stycznia.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.

SENATOR 
RYSZARD ŚWILSKI 

Nie będę się odnosił do tego, kto byłby syty, a kto 
nie byłby syty, ale rzeczywiście taka propozycja 

zmiany terminu wejścia w życie ustawy została 
przyjęta. Wydaje się, że zaspokaja to wówczas nor-
mę tego, że… No, jednak podatnik w jakiejkolwiek 
formule nie powinien być zaskakiwany w takim 
trybie i w takim tempie, jeśli chodzi o propono-
wane zmiany.

I tak robimy tu pewnego rodzaju wyłom w przy-
padku tej sytuacji, jeżeli chodzi o wejście w życie 
tych zapisów czy decyzji podatkowych. Oczywiście, 
tak jak pan senator zwrócił uwagę, są to zmiany 
pozytywne i dobre, chcemy jednak zaproponować 
taką legislację, jaką przyjęliśmy na posiedzeniu 
komisji.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Świlski: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
finansów.

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

Panie Ministrze, bardzo pana ministra proszę.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
JAN SARNOWSKI 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przedłożona ustawa zawiera rozwiązania, któ-

rych główną ideą i głównym celem jest wdrożenie 
3 dyrektyw unijnych dotyczących podatku akcy-
zowego, tzw. dyrektywy horyzontalnej, alkoho-
lowej i obronnej. To przedłożenie zawiera wiele 
elementów. Oczywiście najważniejszym, najbar-
dziej korzystnym i najbardziej postulowanym, 
oczekiwanym przez polskich producentów na-
pojów alkoholowych oraz przez polskich rolni-
ków czy sadowników, jest kwestia wprowadzenia 
preferencji podatkowych dla małych niezależnych 
producentów napojów alkoholowych, czyli obniż-
ka do 50% podstawowej stawki akcyzy, oczywiście 
dodanie definicji małego niezależnego producen-
ta oraz wprowadzenie systemu certyfikowania 
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takich producentów. O ile do dzisiaj tego rodzaju 
preferencją, czyli obniżką akcyzy dla małych pro-
ducentów, objęci byli tylko browarnicy, o tyle teraz 
dotyczyć to będzie również producentów innych 
wyrobów alkoholowych, np. regionalnych wódek, 
win, miodu pitnego, cydru czy perry. Jest to bar-
dzo dobra wiadomość dla ok. 150 polskich winnic, 
producentów cydru, jak również perry, a także dla 
ok. 62 tysięcy polskich sadowników, którzy będą 
mogli z obniżoną o połowę akcyzą zawozić te swo-
je produkty, owoce do gorzelni i otrzymywać do-
bry wyrób regionalny, który w naturalny sposób 
zwiększa atrakcyjność prowadzonych przez nich 
przedsięwzięć o charakterze turystycznym.

Ale nie jest to wszystko. Przedłożona usta-
wa zawiera również rozwiązania o charakte-
rze ułatwiającym działanie przedsiębiorców, 
przede wszystkim uelastyczniające sprzedaż 
na odległość wyrobów akcyzowych z akcyzą za-
płaconą w innym państwie Unii Europejskiej, 
oraz uproszczenia w zakresie zabezpieczeń ak-
cyzowych. Pierwszy raz zostanie dopuszczone 
wykorzystanie zbiorczo jednego zabezpiecze-
nia na potrzeby działalności podmiotu posia-
dającego różne statusy akcyzowe. Co ważne, 
w ramach tego przedłożenia przeprowadzo-
na zostanie również elektronizacja wewnątrz 
unijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych 
z zapłaconą akcyzą. Termin realizacji to połowa 
lutego 2023 r. To daje przedsiębiorcom czas na 
to, żeby do tego rodzaju zmiany się przygoto-
wać. Efekt będzie pozytywny i nastąpi uszczel-
nienie, bo im dalej posunięta jest elektronizacja 
i następuje odejście od dokumentów papiero-
wych, tym lepsze są możliwości analityczne 
po stronie Krajowej Administracji Skarbowej 
i tym większe jest bezpieczeństwo dla uczci-
wych producentów.

Ze względu na to wszystko chciałbym uprzej-
mie prosić Wysoką Izbę o zaakceptowanie tej usta-
wy w formie przedstawionej przez rząd. Bardzo 
dziękuję. 

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecni senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Panie Ministrze, chyba będzie musiał pan 
wrócić.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Jan Sarnowski: Mogę z miejsca?)

Proszę bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
To ciąg dalszy pytania wcześniej skierowane-

go do senatora sprawozdawcy. Otóż z jednej stro-
ny proponuje się wprowadzenie w sumie chyba 
mało istotnych poprawek redakcyjnych, legislacyj-
nych, a z drugiej strony odsuwa się wejście w życie 
ustawy o miesiąc, czyli to, co ma być korzystne, 
będzie później w obiegu prawnym. Czy jeśli już 
wprowadzalibyśmy te zmiany legislacyjne, nie le-
piej byłoby skorzystać z takiej formuły, że usta-
wa wchodzi w życie, załóżmy, 14 dni od momentu 
ogłoszenia z mocą od 1 stycznia? Wtedy pod wzglę-
dem legislacyjnym będzie czysta sytuacja, a usta-
wa jak najszybciej zacznie obowiązywać naszych 
producentów.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Panie Ministrze?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
JAN SARNOWSKI 

Popieramy ten wniosek. Nam również zależy na 
tym, żeby wszystkie przepisy ustawy zaczęły obo-
wiązywać jak najszybciej.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Pawła 

Arndta.
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SENATOR 
PAWEŁ ARNDT 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, pan minister mówił o obniżce 

stawki akcyzowej dla niektórych producentów al-
koholi. Ale w tej ustawie jest też zapis, który mówi 
o podwyżce dla pewnej grupy producentów napo-
jów alkoholowych. Czy pan minister mógłby powie-
dzieć kilka słów o tym, o ile ta akcyza rośnie i jakiej 
grupy to dotyczy?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
JAN SARNOWSKI 

Oczywiście zmiana dotyczy piwa dosładzane-
go. To jest powrót do regulacji, która funkcjonowa-
ła w Polsce od roku 1993 do roku 2018. W 2018 r. 
w wyniku wyroku TSUE konieczne były zmiany 
zasad obliczania wysokości akcyzy poprzez zmianę 
sposobu liczenia stopni Plato. Na prośbę Polski na 
poziomie ustawodawcy unijnego udało się zmie-
nić dyrektywę, otwierając możliwość powrotu do 
tych poprzednich zasad przez Polskę realizowa-
nych. Tak że te zmiany pojawiły się w dyrektywie. 
Rynek wiedział od godziny zero o tym, że chce-
my kontynuować sposób opodatkowania taki, jaki 
funkcjonował w Polsce przez prawie ćwierć wieku, 
stąd stały kontakt z branżą, stąd dołączenie tego 
rozwiązania do projektu implementującego posta-
nowienia dyrektywy, które znowu otworzyły tego 
rodzaju możliwość, i stąd właśnie efekt w postaci 
powrotu do znanej firmom praktyki. 

Piwa smakowe to teraz ok. 8,5–10% rynku. 
Sama zmiana ma charakter techniczny, jednak 
rzeczywiście wpłynie na wzrost kwoty akcyzy 
w gotowym produkcie, to jest 6–8 gr w przypad-
ku półlitrowej butelki piwa słodzonego. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę 

bardzo.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, mam takie pytanie… Bo ta 

ustawa została, jak rozumiem, wniesiona do Sejmu 
przez Radę Ministrów 29 listopada. No, w przypad-
ku kwestii podatkowych zawsze potrzebne jest od-
powiednie vacatio legis, przygotowanie itd. Dobrze 
byłoby, żeby zmiany wchodziły w życie od nowego 
roku kalendarzowego z zachowaniem wszystkich 
procedur i terminów. W związku z tym mam py-
tanie. To jest ustawa, powiedziałbym, techniczna, 
nie jest jakaś skomplikowana. Czy nie można było 
wcześniej skierować do parlamentu tej ustawy? 
Wtedy nie mielibyśmy tego dylematu związanego 
z vacatio legis, który w tej chwili jest dyskutowa-
ny. Dziękuję. 

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
JAN SARNOWSKI 

Celem ustawy jest implementacja zmian w dy-
rektywach. Te zmiany w  dyrektywach zostały 
zrealizowane, zakończone na poziomie unijnym 
w ostatnich miesiącach 2020 r., tak że bez żadnej 
zwłoki rozpoczęliśmy prace nad implementacją 
tych postanowień w przepisach prawa polskiego. 
Informacja o tym, że będziemy wdrażać te przepi-
sy, została udostępniona podmiotom z rynku prak-
tycznie od razu. Już w czerwcu uzyskaliśmy wpis 
do wykazu prac rządu, więc treść tych przepisów, 
łącznie z terminami ich wejścia w życie, była ryn-
kowi znana. Chciałbym też mocno podkreślić, że 
ogromna większość rozwiązań w prezentowanej 
ustawie to rozwiązania korzystne dla firm, ocze-
kiwane przez nie, ułatwiające im prowadzenie 
działalności, ewentualnie takie, które są firmom 
znane, bo na takich zasadach funkcjonowały one 
przez dziesiątki lat. Tak że my tego niebezpieczeń-że my tego niebezpieczeń-my tego niebezpieczeń-
stwa dotyczącego niemożliwości przygotowania się 
firm do zmian w prawie na żadnym etapie prac 
legislacyjnych nie zidentyfikowaliśmy. Dziękuję.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Leszka 

Czarnobaja.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Czy ja mógłbym prosić pana ministra o kilka słów, 

dosłownie kilka, na temat zmiany ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, tej ustawy z 29 paź- paź-paź-
dziernika? Czy pan minister mógłby w dwóch zda-
niach powiedzieć, na czym polega ta zmiana?

I druga sprawa: czy projekt tej ustawy, szcze-
gólnie w zakresie obniżenia akcyzy na napoje alko-
holowe wytwarzane, mówiąc krótko, przez małych 
przedsiębiorców w Polsce… Ja właściwie się z tym 
zgadzam. Ale czy projekt ten był opiniowany przez 
ministra zdrowia?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
JAN SARNOWSKI 

Niniejsze przedłożenie było opiniowane przez 
ministra zdrowia, przeszło cały proces konsultacji 
publicznych.

Co do zmian dotyczących nowej ustawy po-
datkowej, Polskiego Ładu, to są to zmiany 
o charakterze redakcyjnym, doprecyzowującym, 
wprowadzane jako odpowiedź na postulaty zgła-
szane nam przez przedsiębiorców.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę bardzo.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Dziękuję, Pani Marszałek

Panie Ministrze, a jaka była opinia pana mini-
stra zdrowia? Pozytywna, jak rozumiem. Tak?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
JAN SARNOWSKI 

Tak.
(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękuję.)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się…
(Głosy z sali: Nie, nie…)
Ja nie mam…
(Głos z sali: No, nie zgłosił się. Teraz się zgłosił.)
Czy pan senator Leszek Czarnobaj chce zabrać 

głos? Pan senator nie zapisał się do głosu.
(Senator Leszek Czarnobaj: Przepraszam.)
Proszę bardzo. 
(Senator Leszek Czarnobaj: Opóźniony refleks.)
Proszę bardzo.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Szanowni Państwo!

Panie Ministrze, generalnie to, co zawiera się 
w tej ustawie, ja osobiście – nie wiem, co na to po-
zostali, koleżanki i koledzy z Koalicji Obywatelskiej 
– uważam za dobre i potrzebne. To, co dotyczy 
wdrożenia dyrektyw, ich implementacji, obniże-
nia podatków i innych kwestii, które są korzystne 
dla polskich przedsiębiorców, jak najbardziej za-
sługuje na uznanie. Mówię wprost: w tym zakresie 
będę głosował za.

Ale mam kilka uwag. Szanowni Państwo, pa-
miętacie, jak niedawno uchwalaliśmy podwyżkę 
akcyzy? Co było tutaj jednym z głównych argu-
mentów za podwyższeniem podatku akcyzowego? 
Pamiętacie państwo? To ja państwu przypomnę: 
musieliśmy podwyższyć akcyzę, ale nie ze wzglę-ć akcyzę, ale nie ze wzglę-, ale nie ze wzglę-
dów fiskalnych, nie ze względów dotyczących 
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działalności gospodarczej, polskich przedsię-
biorców itd., itd. To rozwiązanie, które przewi-ów itd., itd. To rozwiązanie, które przewi- rozwiązanie, które przewi-
duje preferencje akcyzowe dla polskich małych 
przedsiębiorców, uważam, Panie Ministrze, za 
rozwiązanie dobre, ale wtedy głównym argumen-
tem, podawanym szczególnie przez pana mini-
stra zdrowia, a popieranym przez pana ministra 
Sarnowskiego, było to, że musimy podnosić akcyzę, 
żeby ograniczać dostępność. To pytam: czy polskie 
alkohole, na które będziemy obniżać akcyzę, żeby 
ich cena była niższa, nie są szkodliwe? Ułatwiamy 
dostęp czy nie ułatwiamy? Nie ułatwiamy, okej. 
Jeżeli tak jest, jeżeli pan senator Jackowski repre-
zentuje poglądy rządu Prawa i Sprawiedliwości, to 
przyjmuję to do wiadomości, chociaż zupełnie tego 
nie rozumiem. Czyli podwyższamy, żeby ograni-
czyć dostępność, ale jak obniżamy akcyzę na pol-ć dostępność, ale jak obniżamy akcyzę na pol-akcyzę na pol-
skie alkohole, to jest okej. Ja oczywiście uważam, 
że polityka gospodarcza powinna polegać na tym, 
że to, co polskie, dostaje pewne preferencje, oczy-
wiście na tyle, na ile to możliwe, na ile zostało to 
uzgodnione z Unią Europejską. Ale proszę nie uży-
wać w przyszłości takich argumentów, że podwyż-
szamy, bo dbamy o dobro Polaków itd. To się po 
prostu nie trzyma kupy, to nie ma również żadnego 
odzwierciedlenia. W tych krajach, w których na-
stąpił największy spadek spożycia alkoholu, Panie 
Ministrze, przede wszystkim wpływano na zacho-
wania ludzi wobec alkoholu, a nie tylko na cenę. To 
po pierwsze.

Po drugie, Panie Ministrze, wnieśliśmy te po-
prawki nie dlatego, że nie zgadzamy się z treścią tego, 
co pan tutaj mówi, tylko… Proszę zwrócić uwagę na 
takie oto fakty. 29 października uchwalono Polski 
Ład. Mówiliśmy o tym, że jest niedopracowany, żeby 
jeszcze popracować nad nim i zacząć go wdrażać… 
Mówiliśmy o tym, żeby on został przedyskutowa-
ny z różnego rodzaju branżami, przedsiębiorcami, 
środowiskami politycznymi, akademickimi itd. Do 
dzisiaj upłynęły – ile? – 2, 3 tygodnie i pan minister 
mówi taką oto bardzo ważną rzecz: wsłuchując się 
w głos środowiska, poprawiamy. To przedtem nie 
słuchaliście? No, Panie Ministrze, po to są konsulta-
cje, długie konsultacje, rozmowy, żeby nie robić tak, 
że najpierw się uchwala, a potem… I teraz, proszę za-
uważyć – to jest charakterystyczne dla tego posiedze-
nia – że korekta Polskiego Ładu pojawia się w prawie 
każdej ustawie, w której można to było zrobić, na-
wet w ustawie o Narodowym Banku Polskim będzie 
taka korekta, dotycząca pracy więźniów. Tak będzie. 
To jest coś niesamowitego. Przytoczę wypowiedź 
pana przewodniczącego Kleiny: my tworzymy taki 

galimatias prawny – w różnych ustawach są tak róż-
ne rzeczy – że się nikt w tym nie połapie. No, oprócz 
pana ministra Sarnowskiego, który, jak rozumiem, 
ma w tym dokładne rozeznanie. Ale my nie buduje-
my prawa, Panie Ministrze, dla ministerstwa, tylko 
dla ludzi, którzy od czasu do czasu zaglądają w do-
kumenty i chcą mieć jasność. Niech zmiany co do 
preferencji dotyczących podatku akcyzowego od al-
koholu będą wprowadzone w takiej ustawie, która do-
tyczy akcyzy związanej z alkoholem, niech tam będą 
te wszelkie poprawki, a zmiany przepisów o kredy-
cie konsumenckim niech będą w ustawie dotyczącej 
kredytów konsumenckich. Te 3 ustawy, które tutaj 
państwo proponujecie… Przecież można było wyko-
rzystać tzw. szybką ścieżkę legislacyjną, nadać dru-
kom osobne numery, zrobić osobne ustawy, które 
będą dotyczyć tylko danej dziedziny. Państwo robicie 
straszny nieporządek w polskim systemie prawnym, 
straszny. Nie dość, że wydajemy, Panie Ministrze… 
Jest taki portal: Barometr prawa. Okazuje się, że my 
jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o produkcję prawa 
w Europie. Czy z tego tworzonego prawa jest dobro-
byt? Zapewniam pana, Panie Ministrze, że nie. Im 
mniej prawa, tym więcej dobrobytu, a im więcej pra-
wa, tym gorsze uwarunkowania, jeśli chodzi o działal-
ność gospodarczą i życie obywateli. Dlatego błagam, 
proszę jeszcze raz, Panie Ministrze, przestańcie ro-
bić bałagan w polskim systemie prawnym. Twórzcie 
ustawy, które są charakterystyczne dla danej dzie-
dziny, i nie wkładajcie zmian do różnych ustaw tylko 
dlatego, że są potrzebne. My nie kwestionujemy po-
trzeby… Jak pan wie, jak pan słyszał na posiedzeniu 
komisji, my nie zgłaszaliśmy uwag co do meritum. 
Tu jesteśmy zgodni – skoro coś jest dobre, róbmy to. 
Ale nie róbmy takiego bałaganu prawnego. I to rów-
nież potwierdza nasze senackie Biuro Legislacyjne, że 
to jest kompletne rozchwianie procedury tworzenia 
prawa w Polsce. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie 
Ministrowie!
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Nie zabierałbym głosu, gdyby senator Czarnobaj 
nie odniósł się do mnie, nie wiedzieć dlaczego…

(Senator Leszek Czarnobaj: Wsłuchuję się 
w głos…)

Postanowiłem wyjaśnić sytuację, tak żeby pan 
senator Czarnobaj nie miał wątpliwości i żeby ktoś 
nie odniósł fałszywego wrażenia, niezgodnego z mo-
imi intencjami. Otóż, Panie Senatorze, ja się opo-
wiadam za jasnymi, klarownymi zasadami, jeżeli 
chodzi o opodatkowanie wszelkich używek. Z ja-
kichś względów prowadzimy określoną politykę 
państwa, uzasadniamy ją. Ale stosujmy różne mia-
ry do różnych… to znaczy takie same miary do dane-
go asortymentu produktów. Dlatego jak w Wysokiej 
Izbie, na poprzednim posiedzeniu Senatu była dys-
kusja o akcyzie na wyroby tytoniowe, podnosiłem 
kwestię związaną z tym, że… Miałem wątpliwości, 
dlaczego akurat wyroby z tej wyższej półki, powy-
żej kwoty, zdaje się, 16,20 zł – jak za paczkę papie-
rosów – nie były potraktowane w taki sposób jak 
wyroby tytoniowe o kosztach niższych. I na ten te-
mat się wypowiadałem. A co do generalnej zasady, 
to mam uwagę taką: stosujmy jednakowe miary, 
żeby nie było później wątpliwości, dyskusji, dlacze-
go jest tak, a nie inaczej, żeby nie było też relaty-
wizowania motywacji. No, raz się mówi, że jest to 
zdrowie, innym razem, że jest to interes gospodar-
czy czy interes społeczny. Zawsze można coś takiego 
powiedzieć. Jak się potrafi, to można wszystko uza-
sadnić. Dopominam się po prostu klarownych zasad 
prowadzenia polityki fiskalnej, tylko tyle. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że senatorowie Aleksander Szwed, 

Mariusz Gromko i Wadim Tyszkiewicz złożyli swo-
je przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
W obecnym momencie przystępujemy do roz-

patrzenia punktu piątego porządku obrad. Z uwagi 
na kolizję czasową – przedstawiciele rządu mają 
również wystąpienie w Sejmie – do punktu czwar-
tego przejdziemy później.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o ochotniczych stra-
żach pożarnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 589, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 589 A.

(Rozmowy na sali)
Czy mogłabym prosić już o spokój?
Bardzo serdecznie witam przedstawiciela 

rządu, pana ministra Wąsika, oraz pana kapita-
na Bartosza Pawnika, pana Jacka Bugaja i pana 
Adama Koniecznego ze Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

(Głos z sali: Z Państwowej Straży Pożarnej.)
Przepraszam, to był błąd w  scenariuszu. 

Przepraszam bardzo.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Marka Komorowskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAREK KOMOROWSKI 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 
Szanowni Państwo!

Chciałbym w imieniu komisji przedstawić spra-
wozdanie z prac komisji nad ustawą o ochotniczych 
strażach pożarnych. Ustawa zawarta w druku se-
nackim nr 589 została złożona do Senatu po uchwa-
leniu jej przez Sejm. Przypomnę tylko, że projekt 
rządowy został wniesiony do Sejmu 9 listopada, 
a skierowanie go do pierwszego czytania nastą-
piło 16 listopada. Pierwsze czytanie, czyli praca 
w komisjach, odbyło się 29 listopada. Dalsze pra-
ce: 1 grudnia nastąpiło drugie czytanie, a 2 grud-
nia ustawa została w trzecim czytaniu uchwalona. 
Została ona uchwalona przy 437 głosach za i przy 
braku głosów przeciw, 1 poseł się wstrzymał. Już 
3  grudnia ustawa została przekazana do mar-
szałka Senatu. Marszałek Senatu skierował ją na 
posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, a w dniu 13 grud-
nia odbyło się posiedzenie komisji i jej pierwsze 
czytanie.

Ustawa reguluje w zasadniczy sposób ustrój 
ochotniczych straży pożarnych w 1 akcie norma-
tywnym. Na uwagę zasługuje fakt, iż za ochotni-
cze straże pożarne, zresztą tak jak było dotychczas, 
uznawane są jednostki ochrony przeciwpożarowej 
będące stowarzyszeniami. Są to formacje umun-
durowane, wyposażone w sprzęt specjalistyczny 
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przeznaczony do walki z pożarami, klęskami ży-
wiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. 
Ustawa reguluje zakres działania ochotniczych 
straży pożarnych. Mówi również o tworzeniu mło-
dzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych. 
Reguluje sposób funkcjonowania ochotniczych 
straży pożarnych na terenach gmin, bezpośrednio 
w gminach. Według nowych regulacji gmina jest 
zobowiązana do zawarcia umowy z ochotniczymi 
strażami pożarnymi.

Ustawa odnosi się również do szkolenia, które 
Państwowa Straż Pożarna prowadzi dla strażaków 
ratowników OSP. Wśród członków ochotniczych 
straży pożarnych rozróżnia 2 kategorie: straża-
ków OSP oraz strażaków ratowników OSP, czyli 
tych strażaków, którzy bezpośrednio biorą udział 
w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych.

Ustawa stanowi też o odszkodowaniu, cze-
go już od dłuższego czasu oczekiwało ochotni-
cze środowisko pożarnicze. Ochotnicze straże 
pożarne oczekiwały wprowadzenia świadczenia 
ratowniczego jako dodatku z tytułu wysługi lat 
do emerytury wypłacanej przez ministra spraw 
wewnętrznych i administracji. Ustawa proponu-
je świadczenia ratownicze w wysokości 200 zł 
miesięcznie, jeżeli strażak czynnie uczestniczył 
w działaniach ratowniczych lub akcjach ratow-
niczych przez przynajmniej 25 lat w przypad-
ku mężczyzn i co najmniej 20 lat w przypadku 
kobiet.

Ustawa została poddana dyskusji. Była dys-
kusja, była opinia Biura Legislacyjnego. Biuro 
Legislacyjne przedłożyło 12 propozycji popra-
wek. Po dyskusji 4 propozycje z  opinii Biura 
Legislacyjnego do ustawy o ochotniczych strażach 
pożarnych zostały uzgodnione z ministrem. Są to 
poprawki nr 5, 8, 9 i 11 oraz poprawki doprecyzo-
wujące, nr 1, 2 i 3. Znajdują się one na końcu opinii.

W trakcie prac nad ustawą była prowadzona 
dyskusja. Byli przedstawiciele strony związkowej, 
był prezes Waldemar Pawlak, był wiceprezes za-
rządu głównego, pan Leśniakiewicz, był mecenas 
związkowy, pan Miazga, była jeszcze jedna osoba. 
Była prowadzona dyskusja i najdłużej jak gdyby… 
Było kilka elementów, które były dyskutowane. 
Jednym z nich był art. 3 mówiący o katalogu spraw, 
którymi mogą zajmować się ochotnicze straże po-
żarne. Propozycja strony związkowej była taka, 
żeby ten katalog ewentualnie trochę poszerzyć 
i żeby przede wszystkim był on katalogiem otwar-
tym. Strona rządowa przedstawiła swoje argumen-
ty. Zdaniem strony rządowej ten katalog powinien 

być katalogiem zamkniętym i tak zostało przyjęte 
na posiedzeniu komisji.

Była też dyskusja na temat zapisów art. 7 usta-
wy, tj. artykułu, który wprowadza nowe rozwiąza-
nia, mianowicie takie, że gmina jest obowiązana 
do zawarcia umów ze wszystkimi ochotniczymi 
strażami pożarnymi działającymi na jej terenie. 
W tej chwili ochotnicze straże pożarne działają na 
terenie gmin, ale w aktualnym stanie prawnym ta-
kie umowy nie są wymagane i nie są podpisywane. 
Takich umów nie ma. Była propozycja, żeby wy-
kreślić ten zapis jako zapis zbędny, ponieważ na 
dzień dzisiejszy ochotnicze straże pożarne funk-
cjonują w poszczególnych gminach bez podpisywa-
nia stosownych umów. Niemniej jednak ten zapis 
po pierwszym czytaniu, po pracach w komisji po-
został, nie negowano jak gdyby ust. 2 tego zapisu, 
stanowiącego, że jeżeli na terenie gminy nie ma 
jednostki ochrony przeciwpożarowej, wtedy gmi-
na jest obowiązana do zawarcia takiej umowy z są-
siednią gminą, w której taka jednostka funkcjonuje.

Zgodzono się na wykreślenie ust. 2 z art. 8, cze-
go konsekwencją byłoby to, że art. 8 byłby bez ustę-
pów, czyli treść ust. 1 stanowiłaby zapis całościowy 
art. 8.

Prowadzona była dyskusja na temat upraw-
nień pracodawców. Pracodawca jest obowiązany do 
zwolnienia na czas akcji ratowniczych czy działań 
ratowniczych strażaków, czyli druhów OSP. Była 
prowadzona dyskusja na temat tego, czy w związku 
z powyższym pracodawca ma obowiązek wypła-
ty wynagrodzenia, czy takiego obowiązku, obo-
wiązku wypłaty wynagrodzenia, nie ma. Padła na 
posiedzeniu komisji taka propozycja, żeby objąć 
zapisem, że pracodawca taki obowiązek wypłaty 
wynagrodzenia ma, ale po dyskusji pozostaliśmy 
na stanowisku, że jednak aktualny stan prawny 
w tym zakresie reguluje to o tyle swobodnie i do-
brze, że… W gestii pracodawcy leży to, czy wypłaci 
on to wynagrodzenie, czy takiego wynagrodzenia 
nie wypłaci. Zobowiązanie pracodawców do wypła-
ty takiego wynagrodzenia wiązałoby się z dwoma 
konsekwencjami. Po pierwsze, mogłoby być jakieś 
niezadowolenie ze strony pracodawców, w związku 
z tym, że niepotrzebnie ponoszą dodatkowe kosz-
ty, a przez to zatrudnianie pracowników, którzy są 
strażakami, mogłoby napotkać na pewnego rodza-
ju utrudnienia. Po drugie, byłyby dodatkowe kon-
sekwencje w postaci roszczeń do Skarbu Państwa 
o pokrycie tych kosztów. Na dzień dzisiejszy, zgod-
nie z regulacją, pracodawca – to jest art. 12 – po 
prostu zwalnia od świadczenia pracy i to jak gdyby 
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od pracodawcy zależy wypłata wynagrodzenia. Są 
przykłady, szczególnie w gminach, gdzie osoby za-
trudniane jako kierowcy OSP, wyjeżdżają do dzia-
łań ratowniczych, do akcji ratowniczych i z tego 
tytułu pracodawca wynagrodzenia im nie potrąca. 
Tak że ten zapis w tym projekcie pozostał.

W trakcie dyskusji rozważano również… była 
podnoszona przez stronę związkową przede 
wszystkim kwestia świadczenia ratowniczego. 
Jeśli chodzi o świadczenie ratownicze, to tam jest 
zapis tego rodzaju – to jest art. 16 – że aby ono 
mogło przysługiwać, w wysokości 200 zł mie-
sięcznie, to strażak musi mieć ukończony pewien 
wiek, mężczyzna 65 lat, kobieta 60 lat, ale też musi 
uczestniczyć w działaniach ratowniczych lub ak-
cjach ratowniczych w przypadku mężczyzn przez 
co najmniej 25 lat, a w przypadku kobiet przez 
co najmniej 20 lat. Strona związkowa podnosiła, 
i taką propozycję złożyła, żeby to był w obu przy-
padkach okres co najmniej 15 lat. Niemniej jednak 
na posiedzeniu komisji taka poprawka nie została 
zgłoszona i nie została przyjęta. Została natomiast 
przyjęta w tym art. 16 propozycja poprawki piątej 
Biura Legislacyjnego, polegająca na tym, żeby śred-
nik zastąpić wyrazem „oraz”, żeby była spójność – 
i to jest uzgodnione ze stroną rządową – spójność 
pomiędzy pktem 1 i pktem 2 ust. 16.

Była jeszcze dyskutowana kwestia, i to wynikło 
z prac na posiedzeniu komisji… W art. 17 został 
doprecyzowany ust. 9, który stanowi… Ponieważ 
tam są decyzje administracyjne wydawane przez 
komendantów miejskich i powiatowych, którzy 
będą uprawnieni do tego, żeby wypłacać świad-
czenie ratownicze, od tych decyzji, szczególnie 
od decyzji negatywnych, przysługuje odwołanie. 
Ustawa nie doprecyzowywała, w jakim zakresie 
i do jakiego organu to odwołanie może przysługi-
wać. Ażeby uniknąć sporu kompetencyjnego co do 
tego, czy to samorządowe kolegium odwoławcze 
ma rozpatrywać, czy właściwa komenda wojewódz-
ka Państwowej Straży Pożarnej, została zgłoszo-
na poprawka, która została poparta przez stronę 
rządową. Znajduje ona odzwierciedlenie w spra-
wozdaniu i doprecyzowuje, że przysługuje odwo-
łanie do właściwego komendanta wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej.

Te wszystkie poprawki, które zostały… 
W  pierwszym czytaniu komisja przyjęła pro-
jekt ustawy z  poprawkami uzgodnionymi ze 
stroną rządową, zarówno propozycjami Biura 
Legislacyjnego, jak i tymi zgłoszonymi w trakcie 
dyskusji. Wszystkie one znajdują odzwierciedlenie 

w sprawozdaniu, w druku zawierającym sprawoz-
danie komisji z tego posiedzenia.

To tyle, jeżeli chodzi o prace. Jeśli będą pytania, 
to jestem do dyspozycji.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Krzysztof Kwiatkowski. Proszę 
bardzo.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Będę miał 2 pytania. Jeżeli pani marszałek po-
zwoli, najpierw zadam jedno, później drugie.

Chciałbym zapytać pana senatora sprawozdawcę, 
czy to prawda, że senacka propozycja ustawy o dodat-
kach do emerytur dla strażaków ochotników, którą 
przyjął Senat, wcześniej Komisja Ustawodawcza, była 
z punktu widzenia dużej grupy strażaków ochotni-
ków korzystniejsza finansowo, ponieważ zakładała 
20 zł za każdy rok udziału w akcjach ratowniczo-ga-
śniczych, czyli mogła być to suma wyższa niż ta, która 
jest zaproponowana w tym projekcie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
MAREK KOMOROWSKI 

Generalnie na posiedzeniu komisji był poru-
szony wątek senackiego projektu ustawy, niemniej 
jednak na posiedzeniu komisji nie została wprowa-
dzona, nie została zgłoszona w tym zakresie żadna 
poprawka.

To świadczenie ratownicze, co trzeba tu dodać, 
zgodnie z projektem ustawy, który jest w tej chwili 
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procedowany, będzie podlegało corocznej walory-
zacji. Ale faktem jest, że w projekcie senackim, któ-
ry został przyjęty przez Senat, stawka chyba była 
wyższa, już dokładnie w tej chwili nie pamiętam, 
ale chyba chodziło o wyższą kwotę.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę 

bardzo.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ja jeszcze 

mam…)
Tak, tak.
W takim razie, Panie Senatorze, pan senator 

Krzysztof Kwiatkowski zada jeszcze jedno pytanie.
Potem pan senator Jackowski.
Proszę bardzo.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Tak, potwierdzam, że projekt senacki był ko-
rzystniejszy dla strażaków ochotników od projektu 
rządowego.

I drugie pytanie. Czy to prawda, że wypłata 
wynagrodzenia od pracodawcy… Tu ta sprawa jest 
nieuregulowana, ale w niektórych przypadkach jest 
uregulowana w taki sposób – dotyczy to np. żołnie-
rzy WOT – że to Skarb Państwa, budżet państwa 
reguluje to wynagrodzenie za okres, kiedy ta osoba 
nie wykonuje swoich obowiązków.

Pytanie brzmi: czy to prawda, że są już takie 
rozwiązania, np. w przypadku żołnierzy WOT, któ-
re można by przyjąć, choć nie przyjęto ich akurat 
w tym projekcie, i z których można by skorzystać 
przy regulacji wynagrodzenia? Oczywiście wtedy 
nie obciążałoby to pracodawcy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.

SENATOR 
MAREK KOMOROWSKI 

Tak, ta kwestia została poruszona na posiedze-
niu komisji, aczkolwiek ona nie była przedstawiana 

szczegółowo, nie było mowy o tym, jak to wygląda 
w systemie. Faktycznie art. 12 mówi tylko tyle, że 
pracodawca zwalnia od świadczenia pracy straża-
ka ratownika OSP – tak już skracam – biorącego 
udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratow-
niczych, szkoleniach lub ćwiczeniach i na czas nie-
zbędny do odpoczynku zgodnie z kodeksem pracy. 
Była przedstawiana taka sprawa, że tylko rozporzą-
dzenie do kodeksu pracy tę kwestię trochę reguluje, 
że ta kwestia wynagrodzenia nie jest uregulowa-
na. I była poruszona i przedstawiona kwestia, że 
faktycznie w przypadku żołnierzy Wojsk Obrony 
Terytorialnej podobne rozwiązanie znajduje uza-
sadnienie. O ile pamiętam, obecny na posiedzeniu 
pan minister Wąsik powiedział, że strona rządo-
wa czy rząd przyjrzy się tym rozwiązaniom i nie 
jest wykluczone, że jakaś nowela w tym zakresie 
w jakimś czasie mogłaby być. Tak to zrozumiałem. 
Dzisiaj tego rozwiązania nie ma, ale to, co jest, jak 
gdyby nie zabrania pracodawcom wypłaty takiego 
wynagrodzenia. Jednak faktycznie potwierdzam, 
że dyskusja na temat Wojsk Obrony Terytorialnej, 
choć nie za duża, odbyła się na posiedzeniu komisji.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.
Proszę bardzo.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie… Bo te-

raz, jak rozumiem, ta ustawa scala generalne cele, 
zadania ochotniczych straży pożarnych, porządku-
je to, co do tej pory było trochę rozproszone. I mam 
pytanie dotyczące tej działalności, powiedzmy, kul-
turalnej. Bo my jakiś czas temu procedowaliśmy 
ustawę, która dopisała do zadań ochotniczych stra-
ży pożarnych tę rolę kulturotwórczą, która jest nie-
zwykle ważna w środowiskach lokalnych, no bo to 
np. orkiestry strażackie itd., itd. Czy w tym zakre-
sie ta przedmiotowa ustawa coś zmienia, czy po-
zostają zapisy z tej poprzedniej ustawy dotyczącej 
tej kwestii? To jest moje pytanie.

A uzupełnienie jest takie, że w tej ustawie se-
nackiej, o ile dobrze pamiętam, było proponowane 
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20 zł za każdy udokumentowany rok służby, co 
w niektórych wypadkach mogło być korzystniejsze 
niż to, co jest obecnie, czyli niż te 200 zł. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

SENATOR 
MAREK KOMOROWSKI 

Jeżeli chodzi o tę działalność kulturalną, to na 
posiedzeniu komisji na ten temat – nie przypo-
minam sobie dokładnie, ale tak mi się wydaje – 
nie prowadziliśmy dyskusji, ten wątek nie został 
poruszony. Mogę tylko dodać, że ta ustawa regu-
luje jeszcze szereg różnych innych kwestii, np. od-
szkodowania dla strażaków. Była dyskusja, która 
dotyczyła tego, czy nie ma zagrożenia, że będzie 
jak gdyby podwójna podstawa prawna do wypła-
ty odszkodowania, a więc będzie ono wypłaca-
ne na podstawie ustawy o ochotniczych strażach 
pożarnych oraz ustawy o ochronie przeciwpo-
żarowej. Są wprowadzane nowe odznaczenia dla 
strażaków. Są wprowadzane Odznaka Świętego 
Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”, 
którą będzie nadawał minister spraw wewnętrz-
nych i administracji, oraz nadawane przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenie Krzyż 
Świętego Floriana. To tak po prostu w uzupełnie-
niu. Tak że ta sprawa, o którą pytał pan senator 
Jackowski, nie była przedmiotem posiedzenia ko-
misji. Nie rozmawialiśmy na ten temat, więc ja, bę-
dąc sprawozdawcą, nie mogę udzielić odpowiedzi.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Janusz Pęcherz.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, czy po dyskusji na posiedzeniu 

komisji jest już jasne, bo dla mnie do końca nie jest 

to jasne, co będzie, gdy spośród 3 świadków, któ-
rzy mają potwierdzić staż ratowniczy, żaden nie 
będzie osobą zaufania publicznego? Ja wiem, że do 
jakiegoś czasu nie było żadnych dokumentów, te-
raz są w gminach takie dokumenty, które jak gdyby 
potwierdzają wypłatę świadczenia za akcje ratow-
nicze strażakom ochotnikom. To jest dokument. 
Ale gdy to jest starszy człowiek, to może nie mieć 
takiego dokumentu, a osoby publicznej, która to 
potwierdzi, nie znajdzie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
MAREK KOMOROWSKI 

To znaczy powiem tylko krótko… Bo sam tę 
kwestię podnosiłem na posiedzeniu komisji i z pa-
nem ministrem próbowaliśmy rozmawiać na temat 
tych świadków i tej osoby – tak mówimy w skrócie 
– zaufania publicznego, ale to są… Pan minister 
odpowiedział tylko, że mamy to rozumieć w sze-
rokim znaczeniu. To mogą być sołtysi, pracownicy 
gminy, różne osoby. I w zasadzie na dzień dzisiej-
szy pozostajemy z tą wiedzą i z tym przeświad-
czeniem, które mieliśmy na posiedzeniu komisji. 
Zapewne zobaczymy, jaka będzie praktyka w tym 
zakresie, czy to będzie nastręczało jakichś proble-
mów, czy nie.

Więcej – poza tą dyskusją, którą odbyliśmy na 
posiedzeniu komisji… Ja po prostu tutaj nie mam 
większej wiedzy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Stanisław Gogacz.

SENATOR 
STANISŁAW GOGACZ 

Panie Sprawozdawco, Panie Senatorze, ja mam 
następujące pytanie. Chodzi mi o taką sytuację, że 
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na terenie całej gminy – a gmina to przeważnie 
20 sołectw, 30 sołectw czy 40 sołectw – nie ma ani 
jednej jednostki ochotniczej straży pożarnej. O sy-
tuacji tej jest mowa w art. 7. I mnie właśnie zaintry-
gował ten zapis, który mówi o tym, że skoro nie ma 
żadnej jednostki ochotniczej straży pożarnej, to po 
prostu trzeba zawrzeć umowę z sąsiednią gminą, 
gdzie ta jednostka jest.

Niech mi pan powie, czy jest gdzieś zapis, któ-
ry by zachęcał – oczywiście przy zachowaniu prawa 
do wolności wyboru i wolności stowarzyszania się. 
Niemniej jednak przy zachowaniu tego prawa, wy-
daje się, są różne możliwości zachęcania do powoła-
nia takiej jednostki ochotniczej straży pożarnej. Czy 
w tej ustawie jest taka przesłanka? Jeżeli nie w sposób 
bezpośredni wskazująca na zachętę, to może pośred-
nio zachęcająca do tego, żeby przynajmniej jedna taka 
jednostka się stworzyła, zanim zostanie podpisana 
umowa z sąsiednią gminą. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
MAREK KOMOROWSKI 

To znaczy, o zachętach na posiedzeniu komisji 
nie mówiliśmy. Była dyskusja na temat art. 7. Z tym 
że to jest tak, że jak na terenie gminy nie ma jednost-
ki ochrony przeciwpożarowej… A o tym, co jest jed-
nostką ochrony przeciwpożarowej, stanowi ustawa 
z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
I generalnie – mi się wydaje, że pan minister tak po-
wiedział – to może dotyczyć kilku gmin na terenie 
kraju. To nie jest jakiś większy problem, bo na pew-
no nie dotyczy to dużych miast. Aczkolwiek mogą 
tam nie działać jednostki OSP, ale działają takie jed-
nostki ochrony przeciwpożarowej jak JRG, czyli jed-
nostki Państwowej Straży Pożarnej. I wówczas ten 
wymóg jest spełniony. A gmina nie jest zobowiązana 
do zawierania umów z jednostkami…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Ktoś jeszcze…)

…ochrony przeciwpożarowej. Byłaby zobowią-
zana do zawarcia takiej umowy, gdyby w sąsiedniej 
gminie była jednostka państwowa np., a nie było 
OSP we własnej gminie.

No, nie wiem. Trudno mi powiedzieć o jakichś 
zachętach. Myślę, że to wola mieszkańców lokalnej 
społeczności… A przede wszystkim władze gminy 
powinny zmierzać do tego, żeby jakieś jednostki 
na swoim terenie posiadać. A gmina jest… Bo skąd 
to wynika? No gmina jest zobowiązana do zapew-
nienia bezpieczeństwa publicznego w tym zakresie. 
To jest zadanie własne gminy. W związku z powyż-
szym musi mieć możliwość realizacji tego. Jeżeli 
nie będzie realizowała tego bezpośrednio, na pod-
stawie umowy ze swoimi jednostkami, to musi za-
wrzeć umowę z gminą, gdzie takie jednostki są, 
żeby móc to zadanie zrealizować.

Pan minister tylko wspomniał w trakcie dys-
kusji nad tym punktem, odpowiadając na zadane 
pytanie, że ewentualnie… Pytanie dotyczyło tego, 
czy będzie opracowany projekt czy wzór jakiegoś 
porozumienia, jakiejś umowy. I pan minister nie 
wykluczył – bo to jest 2,5 tysiąca czy ponad 2,5 ty-
siąca gmin na terenie kraju – że należy to jakoś 
usystematyzować i że może jakiś projekt takiego 
porozumienia będzie przedstawiony, ale więcej na 
ten temat nie rozmawialiśmy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Nie ma pytań.
(Senator Marek Komorowski: Dziękuję.)
W tym miejscu bardzo serdecznie witam pre-

zesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych, pana Waldemara Pawlaka, pana 
premiera. Dzień dobry.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
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 sta-
nowisko rządu?

Widzę, że pan minister zmierza do mównicy. 
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie!



37

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 14 grudnia 2021 r.

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

To dla mnie zaszczyt, że mogę przedstawić 
Wysokiej Izbie projekt ustawy o ochotniczych stra-
żach pożarnych. Bardzo dziękuję panu senatoro-
wi Komorowskiemu, bo on bardzo szczegółowo 
omówił założenia tej ustawy, bardzo szczegółowo 
przedstawił prace komisji nad tą ustawą.

Ze strony rządu chciałbym dodać, że jest to usta-
wa niezwykle oczekiwana w środowisku. Wykuła 
się ona w toku wielu, kilkudziesięciu, może nawet 
kilkuset, spotkań, które odbyliśmy w różnych miej-
scach. Tak, nawet kilkuset, bo pewnie w każdym 
powiecie odbyło się spotkanie. Spotykaliśmy się 
z druhami, rozmawialiśmy ze środowiskiem, pyta-
liśmy o rozwiązania, pytaliśmy ich o to, co ich boli. 
Ta ustawa w ogromnym wymiarze jest wynikiem 
tychże rozmów, tych konsultacji, tych wielu, wielu 
spotkań, z reguły bardzo dobrych. Przyznam, że 
jestem pod ogromnym wrażeniem tychże spotkań, 
w których sam uczestniczyłem, i wiem, że ta usta-
wa została bardzo dobrze skonsultowana społecz-
nie, co, jak się wydaje, jest jej walorem. Staraliśmy 
się także wysłuchiwać głosów różnych środowisk 
podczas prac parlamentarnych, czy to w Sejmie, 
czy Senacie, i w sposób pozytywny patrzeć na po-
prawki, które są zgłaszane. Wydaje się, że wiele 
z nich, te, które jako rząd poparliśmy – mam na-
dzieję, że Wysoki Senat też przyjmie te poprawki 
– sprawiło, że ta ustawa będzie lepsza, będzie lepiej 
realizowała swoje zadania.

Przysłuchiwałem się pytaniom i dyskusji, któ-
ra odbyła się w tej Izbie, i chciałbym podkreślić, że 
owszem, tak jak mówił pan senator Kwiatkowski, 
jest projekt poselski, który zakładał wyższą kwotę, 
ale na przykład nie miał oceny skutków regulacji. 
My oceniliśmy skutki regulacji, zakładając niedu-
że dodatki, 200 zł, indeksowane co roku, ocenili-
śmy, że to świadczenie uzyska 65 tysięcy druhów 
w zasadzie seniorów. Chciałbym uspokoić Wysoki 
Senat, bo chcemy poczekać, aż ta ustawa wejdzie 
w życie, te dodatki zostaną wypłacone, wtedy bę-
dziemy mogli to wszystko ocenić. Jeżeli będzie 
nas stać na więcej, to na pewno będziemy chcie-
li sprawić, żeby te dodatki były lepsze, wyższe, to 
jest oczywiste. Bardzo łatwo jest, Panie Senatorze, 
zapisać 500 czy 1000 zł i myśleć sobie: zobaczy-
my, co będzie, niech się minister finansów martwi. 
My mieliśmy pewien limit wydatków, określiliśmy 
tę kwotę. Pamiętaliśmy o tym, że wiele środowisk 
politycznych, wiele, w zasadzie chyba wszystkie, 
obiecywało to druhom ochotnikom, i  zależało 
nam, żeby wprowadzić te rozwiązania do syte-
mu emerytalnego. To jest rzecz naprawdę cenna 

i przyznam, że miałem ogromną satysfakcję, że 
po wielu dyskusjach i po wielu pytaniach, wielu 
wątpliwościach na koniec Sejm przyjął tę usta-
wę z 1 wstrzymującym się od głosu. Miałem też 
ogromną satysfakcję, że komisja senacka przyję-
ła tę ustawę, jeśli dobrze pamiętam, jednogłośnie. 
Mam także nadzieję na duże poparcie tej ustawy 
w tej Izbie. Jestem przekonany, że można sobie 
wymyślić wyższe świadczenia, tak jest, ale trze-
ba być odpowiedzialnym. Najważniejsze jest, żeby 
to wprowadzić do systemu. Będziemy to obser-
wować. Chciałbym powiedzieć, że rząd pana pre-
miera Mateusza Morawieckiego, tak jak wcześniej 
rząd pani premier Beaty Szydło, przywiązuje bar-
dzo dużą wagę do wspierania ochotniczych stra-
ży pożarnych. Naprawdę ten strumień pieniędzy 
skierowanych do straży został zwielokrotniony, co 
najmniej podwojony. Zdajemy sobie sprawę, że mi-
sja ochotniczych straży pożarnych, oprócz ochrony 
przeciwpożarowej, to jest misja kulturotwórcza, to 
jest integracja społeczności lokalnej, to jest samo-
organizacja społeczności lokalnej. Jest to ogromna 
tradycja, która, w mojej ocenie, pozwoliła prze-
trwać polskości w niezwykle trudnych czasach, 
jakie były ongiś. Rola ochotniczych straży jest nie 
do przecenienia.

Jestem do państwa dyspozycji, Wysoki Sejmie… 
Wysoki Senacie – przepraszam najmocniej – 
i z ogromną przyjemnością odpowiem na wszyst-
kie pytania. Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę, pani senator Gawęda.
Pani Senator, ja jeszcze tylko wypowiem 

formułkę…
Senatorowie mogą obecnie zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę pytania do przed-
stawiciela rządu.

Bardzo proszę panią senator o zadanie pytania.

SENATOR 
EWA GAWĘDA 

Panie Ministrze, czy strażak ratownik po osią-
gnięciu wymaganych ustawą 25 lat czynnego udzia-
łu w działaniach ratowniczo-gaśniczych z powodu 
np. złego stanu zdrowia, który nie pozwala mu na 
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dalsze branie udziału w akcjach – lekarz nie wyra-
ża na to zgody ze względu na okoliczności – będzie 
mógł ubiegać się o ten dodatek szybciej niż w wy-w wy-
maganym wieku 65 lat? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Pani Senator, ja zdaję sobie sprawę, że takie po-
czucie sprawiedliwości podpowiada nam: no, chęci 
były, ale zdrowie nie pomogło… Ale ja jestem prze-
ciwnikiem tego, żeby świadczenia publiczne były 
płacone np. po 10 latach wykonywania pracy czy 
w tym przypadku służby. Takiej sytuacji nie prze-
widzieliśmy. Zobaczymy, ile będzie takich sytuacji.

Chciałbym podkreślić jeszcze jedno. Zdając 
sobie sprawę z  tego, że wielu obecnych senio-
rów służyło w czasach, w których dokumenta-
cja akcji bojowych, działań ratowniczych nie była 
tak kompletna jak obecnie, przyjęliśmy formu-
łę oświadczeń. Chcemy, żeby można było złożyć 
oświadczenie poparte przez 3 świadków, w tym 
1 taką osobę, która pełniła jakąś funkcję publicz-
ną w owym czasie, była sołtysem, radnym czy 
pracownikiem gminy, która mogłaby zaświad-
czyć o tym, że ta osoba przynajmniej raz w roku… 
Chciałbym podkreślić, że wymóg jest taki: raz 
w roku trzeba wyjechać do akcji. Dzięki temu to 
świadczenie można uzyskać. Nie jest powiedziane, 
że to musi być 25 lat pod rząd w przypadku męż- lat pod rząd w przypadku męż-lat pod rząd w przypadku męż-
czyzn czy 20 lat pod rząd w przypadku kobiet. Tu 
mogą być przerwy, w przypadku kobiet powodo-
wane np. macierzyństwem, co jest oczywiste. Ta 
liczba lat w przypadku kobiet, właśnie w wyniku 
konsultacji społecznych… Druhny poprosiły, żeby 
rozważyć zmniejszenie tej liczby i zmniejszyliśmy 
ją właśnie z tego względu, że kobiety rodzą dzie-
ci i w tym czasie są wyłączone z działań ratowni-
czych. To jest oczywiste.

Tak że nie przewidujemy sytuacji, o  któ-że nie przewidujemy sytuacji, o  któ- sytuacji, o  któ-
rej mówiła pani senator, ale na pewno będziemy 

ewaluowali przepisy, patrzyli na to, jak ta ustawa 
działa i będziemy bardzo głęboko analizować jej 
rozwiązania. Jeżeli będą potrzebne dalsze rozwią-
zania, właśnie takie, o których pan senator mówi, 
na pewno będziemy ustawę nowelizować.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę 

bardzo.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. 

Rozumiem, że to świadczenie będzie wypłacało 
biuro emerytalne MSW. Mówię o tym dodatku po 
tej wysłudze… Pytanie moje jest następujące: czy ta 
kwota będzie opodatkowana na ogólnych zasadach? 
Jak to będzie od tej strony wyglądało?

I drugie moje pytanie. Czy rząd ma symulacje, 
o jakich pieniądzach na zaspokojenie tego świad-
czenia mówimy? Ilu potencjalnych druhów stra-ówimy? Ilu potencjalnych druhów stra-? Ilu potencjalnych druhów stra-
żaków i druhen strażaczek może być objęte tym 
świadczeniem w wysokości 200 zł i jaka to może 
być kwota w skali roku? Jaka byłaby ta kwota, gdy-
by procedura, którą proponowaliśmy… Pan mówił, 
że ministerstwo będzie się przyglądało temu, jak 
ustawa zafunkcjonuje i że nie wykluczacie w przy-że nie wykluczacie w przy-nie wykluczacie w przy-
szłości, że tak powiem, polepszenia tego świad-
czenia. Czy są symulacje dotyczące tego, o jakich 
pieniądzach mówimy? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Tak, Panie Senatorze, świadczenie będzie 
wypłacone z ZER i będzie ono opodatkowane na 
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ogólnych zasadach, chociaż były pomysły, żeby 
było nieopodatkowane. Tak, były pomysły, żeby 
było nieopodatkowane, ale chciałbym państwa za-
pewnić, że te emerytury druhów to będą w ogrom-ą w ogrom- w ogrom-
nej części emerytury KRUS-owskie, nie najwyższe, 
w zasadzie objęte w Polskim Ładzie 30-tysięczną 
ulgą. Czyli można powiedzieć, że ten dodatek fak-
tycznie nie będzie opodatkowany po wejściu w ży-
cie przepisów Polskiego Ładu. Wygląda na to, że 
po prostu będzie on objęty zwolnieniem. My li-
czymy, że zmieścimy się… że roczny koszt wypła-
canych dodatków to będzie ok. 150 milionów zł. 
Liczymy, że 65 tysięcy druhów będzie objętych tym 
dodatkiem. Jest to, tak jak powiadam, szacunek. 
Rzeczywistość to zweryfikuje, będziemy mogli się 
do tego wszystkiego odnieść i to ocenić, ewentual-
nie zaproponować zmiany.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Jeszcze pan senator Jackowski chciałby o coś 

dopytać.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Panie Ministrze, odniosę się jeszcze do zadań 
kulturotwórczych. Myśmy chyba w poprzedniej 
kadencji nowelizowali ustawę. Wtedy zostały tam 
dopisane te zadania. Podniosło to prestiż kulturo-
twórczego i takiego społecznego zaangażowania 
druhów, strażaków w życie wspólnoty. Czy usta-
wa coś zmienia w tym zakresie, czy to zostało po 
prostu przepisane i pozostaje na tym samym po-
ziomie, jeśli chodzi o definicję?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Ta ustawa oczywiście troszkę to zmienia, daje 
możliwość finansowania zadań z art. 3 przez pań-
stwo i przez samorząd. Panie Senatorze, pragnę 
zauważyć, że ustawa daje pewien przywilej ochot-
niczym strażom pożarnym, a mianowicie przywilej 

organizacji imprez masowych, które są w oczy-
wisty sposób kulturotwórcze, bez stosowania re-
strykcyjnych przepisów ustawy o bezpieczeństwie 
imprez masowych, czyli np. bez konieczności za-
pewnienia funkcjonariuszy ochrony fizycznej. Te 
funkcje będą spełniali strażacy na określonych za-
sadach. Imprezy będą organizowane w remizach 
za zgodą wójta, a także w innych miejscach gminy.

(Sygnał timera)
To jest pewien przywilej i to też wzmaga kultu-

rotwórcze funkcje OSP.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Janusz Pęcherz. Proszę bardzo.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Mam takie pytanie. Ani na posiedzeniu komisji, 

ani teraz w tej sali nie pojawił się problem, który, 
uważam, został w ustawie bardzo dobrze rozwiąza-
ny. Chodzi o art. 31 ust. 1. Wójtowie, burmistrzowie, 
skarbnicy gmin, sekretarze, kierownicy itd. mogą być 
członkami władz ochotniczych straży pożarnych. To 
się do tej pory wykluczało, jeżeli te stowarzyszenia 
prowadziły działalność gospodarczą w określonym 
zakresie. Były w Polsce sytuacje, że radni tracili swo-
je mandaty, bo nagle się okazało, że straż prowadzi 
działalność gospodarczą. Moje pytanie: kto był inicja-
torem tej zmiany? To zostało w końcu uregulowane, 
a było to kuriozalne. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Panie Senatorze, ja mam troszkę inne zdanie. 
To obostrzenie nie jest kuriozalne, to są antyko-
rupcyjne zapisy ustawy o prowadzeniu działalności 



40

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 14 grudnia 2021 r.

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje pu-
bliczne. Są w tym zakresie pewne zakazy – praw-
da? My uznaliśmy po konsultacjach publicznych 
i w związku ze stanowiskiem Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego… Tu były dwa 
sygnały. Byli druhowie, którzy mówili tak: „Albo 
jesteśmy działaczami OSP, albo jesteśmy działa-
czami samorządowymi. To się w pewnym sensie 
wzajemnie wyklucza. Prawda? Nie możemy być we 
władzach tu i tu, jeżeli oczywiście OSP prowadzi ja-
kąkolwiek działalność gospodarczą na mieniu gmi-
ny”. Jeżeli remiza jest wynajmowana na imprezy, 
to jest to już działalność gospodarcza. Uznaliśmy, 
że kontrola społeczna w gminach nad tymi zjawi-
skami jest na tyle dobra, że to wszystko jest na tyle 
transparentne i na tyle ważne społecznie, że można 
tutaj uwzględnić postulat złagodzenia przepisów 
antykorupcyjnych. To było wprowadzone w wyni-
ku konsultacji społecznych. Wielokrotnie było to 
podnoszone przez prezesów OSP. Także Komisja 
Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pod-
nosiła ten temat, odnosząc się do zmiany bardzo 
pozytywnie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Jeszcze raz pan senator Stanisław Gogacz.

SENATOR 
STANISŁAW GOGACZ 

Pani Marszałek, ja po raz pierwszy. Jeszcze raz 
to by było…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
W tym sensie, Panie Senatorze, że pan zadawał py-
tanie senatorowi sprawozdawcy.)

Panie Ministrze, ja mam następujące pytanie. 
W art. 16 jest zdefiniowane świadczenie ratow-
nicze. No, świadczenie ratownicze wynosi 200 zł 
i jest przyznawane pod warunkiem, że… Chodzi 
o 20 i 25 lat, o sześćdziesiąty i sześćdziesiąty pią-
ty rok życia itd. W artykule następnym, w art. 17 
również jest wspomniana instytucja świadczenia 
ratowniczego. Proszę mi powiedzieć: czy to jest to 
samo świadczenie ratownicze? Bo o ile w art. 16 
mówi się o warunkach, o tyle w art. 17 mówi się, 
że komendant powiatowy przyznaje – i z tym się 
zgadzam – i w tym samym zdaniu zaraz dalej jest 

sformułowanie „i ustala jego wysokość”. Proszę mi 
powiedzieć: czy w ramach świadczenia ratownicze-
go są świadczenia ratownicze w różnej wysokości? 
Bo o ile dobrze to analizuję, to dotyczy po prostu 
tego samego świadczenia ratowniczego.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

To jest dobre pytanie, Panie Senatorze, bo nie 
dojrzeli tego legislatorzy sejmowi, nie dojrzeli tego 
legislatorzy senaccy… Wydaje się, że należy to ro-
zumieć tak, że ta jego wysokość… Mamy 200 zł plus 
indeksację tego, czyli waloryzację coroczną. Czyli 
on ustala w momencie uzyskania prawa do świad-
czenia, czy to jest 200 zł, czy – jak to będzie np. za 
rok – już 218 zł, czy 230 zł. W ten sposób ustala. Ale 
jest jedno świadczenie w wysokości 200 zł, pod-
legające waloryzacji, tak jak podlegają waloryza-
cji emerytury, czyli, jeśli dobrze pamiętam, to jest 
wysokość inflacji plus 1%. Dokładnie w ten sam 
sposób jest to waloryzowane. I tak należy rozumieć 
ten zapis art. 17 ust. 1 w mojej ocenie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo, 

Panie Senatorze.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, pytanie również dotyczy 

art. 16, który mówi o świadczeniu ratowniczym. 
Tam są pewne wymogi. I jeśli używamy pojęcia 
„ukończył” lub „rozpoczął”, to jest to jasne. Tak 
jest np. w art. 8. Kto może brać udział w akcjach 
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ratowniczych: strażak, który ukończył 18 lat, a nie 
ukończył 65 lat. A tu jest taki dziwny zapis, w ust. 2 
w pkcie 2, dotyczący tego, kto jest uprawniony do 
świadczenia ratowniczego: „osiągnął”… no i tam 
jest różny wiek w przypadku mężczyzn i kobiet, ale 
zapis jest „65. rok życia”, wyraźnie liczebnik po-
rządkowy. To mam krótkie pytanie: czy „osiągnął” 
to znaczy rozpoczął sześćdziesiąty piąty rok życia, 
czy zakończył sześćdziesiąty piąty rok życia? Dla 
mnie to nie jest oczywiste.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Według mnie zakończył, czyli skończył 65 lat. 
Ja tak to rozumiem.

(Rozmowy na sali)

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Dobrze. Panie Ministrze, zostawiam pana z tą 
niepewnością.

A  druga sprawa, chyba poważniejsza. 
Mianowicie ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 
2022 r.

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

Zgodziliście się państwo na poprawki. One 
muszą pójść do Sejmu. Zdążymy to uchwalić do 1 
stycznia 2022 r.?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Ja powiem tak: najważniejsze jest, Panie 
Senatorze, żeby to świadczenie emerytalne dla 
strażaków przysługiwało i było naliczane od 1 
stycznia. My mamy 9 miesięcy na to, żeby je za-
cząć wypłacać, przygotować system, uporządkować 
wnioski, zacząć wypłacać, stworzyć cały system. 
My zresztą już się przygotowujemy, zarówno straż 
pożarna, jak i zakład emerytalno-rentowy. który 

poczynił pewne przygotowania, także informa-
tyczne, do tego, żeby takie świadczenie można 
było przyjąć… no, jak gdyby zakładając, że usta-
wa zostanie przyjęta. Najważniejsze, żeby skutek 
tego świadczenia był od 1 stycznia. Chcemy, żeby 
te świadczenia, które zaczniemy wypłacać po 2, 3, 
4, może 5 miesiącach, nie dalej niż po 9, były nali-
czane od 1 stycznia. I to jest chyba najważniejsze 
w tej ustawie. Bo jeżeli pozostałe przepisy wejdą 
w życie później, 2 tygodnie, 3 tygodnie… Mam de-
klarację pana prezydenta, że podpisze tę ustawę, 
bo to świadczenie emerytalne było w jego progra-
mie wyborczym, więc nie będzie tutaj wątpliwości. 
Rozmawialiśmy już z prezydentem na ten temat. 
Mam nadzieję, że nie znajdzie żadnych uchybień 
w ustawie, które to zablokują. Mam w ogóle na-
dzieję, że zdążymy na tym najbliższym posiedzeniu 
Sejmu to zrobić, ale nawet jeśli nie, jeśli przyjęli-
byśmy to w styczniu, to najważniejsze, żeby od 1 
stycznia naliczane było świadczenie emerytalne.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Na tym wyczerpaliśmy pytania senatorów do 

pana ministra.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i  Administracji Maciej Wąsik: 
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.)

Dziękuję bardzo.
Chciałabym zapytać prezesa Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, pana Waldemara Pawlaka, czy chciałby 
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Proszę bardzo, Panie Prezesie.

PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP 
WALDEMAR PAWLAK 

Szanowna Pani Marszałek! Szanowne Panie 
i Panowie Senatorowie!

W  imieniu Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych chciałbym przede wszystkim podzię-
kować Wysokiemu Senatowi za to, że w ubiegłym 
roku przyjął ustawę o świadczeniach dla strażaków 
ochotników.

Ta ustawa, która w zeszłym roku została przyję-
ta, była też pewnym impulsem do rozpoczęcia prac 
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rządowych. Były 3 projekty, a teraz mamy rozpatry-
waną ustawę. W swojej zasadniczej części, która jest 
nowa, dotyczy ona właśnie wspomnianych świadczeń 
dodatkowych dla strażaków ochotników, w takim po-
tocznym języku – dodatków do emerytur. To jest ta 
dobra część projektu i myślę, że tutaj… Komisja samo-
rządu Wysokiego Senatu i Biuro Legislacyjne wskaza-
ły jeszcze pewne niezbędne poprawki. Wydaje się, że 
można jeszcze tę ustawę nieco poprawić. Jeżeli chodzi 
z kolei o regulacje, które dotyczą spraw pragmatyki, 
ochrony przeciwpożarowej, to ze strony związku pro-
ponowaliśmy, żeby modernizować ustawę o ochronie 
przeciwpożarowej. Rząd przyjął nieco inną koncepcję 
i mamy ustawę o ochotniczych strażach pożarnych, 
która w Sejmie, tak jak pan minister wspomniał, zo-
stała przyjęta praktycznie jednogłośnie. Już w trakcie 
prac komisji senackiej zauważona została koniecz-
ność dokonania pewnych niezbędnych uzupełnień 
i wydaje mi się, że Wysoki Senat może poprawić tę 
ustawę w tych obszarach, aby ona była bardzo precy-
zyjna, jeżeli chodzi o wspieranie ochotniczych straży 
pożarnych.

Chcę jeszcze raz podziękować Wysokiemu 
Senatowi za inicjatywę, którą przyjął w zeszłym 
roku, bo ona pozwoliła zainicjować prace nad usta-
wą, którą Senat teraz rozpatruje. Dziękuję, Pani 
Marszałek.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do prezesa Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, pana Waldemara Pawlaka, związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa chce zadać takie pytanie?
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Prezesie, chciałbym zapytać, czy stra-
żacy ochotnicy w tym wyjątkowo dramatycznym 
czasie walki z pandemią także się włączyli, np. 
w Narodowy Program Szczepień. Czy państwo 
aktywnie wspierali działania, które miały służyć 
ograniczeniu negatywnych konsekwencji związa-
nych z pandemią koronawirusa?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Prezesie.

PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP 
WALDEMAR PAWLAK 

Tak jest, Panie Senatorze. Ochotnicze straże po-
żarne włączyły się w wiele aktywności, poczynając 
od pomocy dla osób, które potrzebowały tej pomocy 
podczas pandemii, choćby takiej jak pomoc w za-
opatrzeniu w żywność, w leki, a także uczestnicząc 
w procesie… Kiedy zostały już rozpoczęte szczepie-
nia, strażacy pomagali wielu osobom w dojecha-
niu do punktów szczepień, pomagali szczególnie 
osobom starszym potrzebującym takiej pomocy. 
Trzeba też podkreślić, że ochotnicze straże pożar-
ne uzyskały wsparcie ze strony rządu, z Agencji 
Rezerw Materiałowych, w postaci znacznej ilości 
środków ochrony osobistej, które pomogły wypeł-
niać to zadanie w sposób bezpieczny.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator…
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
(Prezes Zarządu Głównego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar 
Pawlak: Dziękuję, Pani Marszałek, dziękuję.)

Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek! Druhny i Druhowie zarówno 
ochotniczej straży pożarnej z jej prezesem na czele, 
jak i Państwowej Straży Pożarnej! Panie Ministrze! 
Panie i Panowie Senatorowie!

Chciałbym w tym miejscu bardzo ciepło, bar-
dzo serdecznie podziękować. W sposób szczególny 
dzisiaj oczywiście dziękujemy druhnom i druhom 
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ochotnikom za waszą codzienną wspaniałą służbę, 
przecież nie zawodową, a związaną z aktywnością 
społeczną. Jesteście wszędzie tam, gdzie ludzie was 
potrzebują. Nie przypadkiem zapytałem prezesa 
Waldemara Pawlaka o to, czy strażacy ochotnicy 
ograniczają swoje zadania wyłącznie do akcji ra-
towniczo-gaśniczych. Nie. Jesteście wszędzie tam, 
gdzie zderzamy się z najtrudniejszymi problema-
mi, czy to są akcje ratownicze, pożarnicze, czy dro-
gowe, czy te związane z katastrofami, czy – tak jak 
teraz – z katastrofą epidemiczną. W tym miejscu 
chciałbym bardzo ciepło, bardzo serdecznie po-
dziękować za tę aktywność, która jest w Polsce zja-
wiskiem wyjątkowym. (Oklaski)

Prawdą jest to, że strażacy ochotnicy uzupełnia-
ją system strażaków zawodowych. Można powie-
dzieć, że polski system ratowniczy w tym zakresie 
jest jednym z najlepszych, z najdoskonalszych. Ale 
on taki by nie był, gdyby nie udawało się uzupełnić 
działań tych, którzy zawodowo zajmują się ochroną 
przeciwpożarową, działaniami ochotników, tym 
systemem związanym z funkcjonowaniem remiz 
strażackich, strażaków ochotników. 15 tysięcy 785 
remiz w Polsce – to obrazuje niesłychane zaan-
gażowanie setek tysięcy druhów i druhen, którzy 
uzupełniają ten państwowy system.

Ta wspaniała historia zaczęła się w 1864 r., czy-
li 157 lat temu, gdy powstała pierwsza ochotnicza 
straż pożarna. Byliście wszędzie, polska historia 
splatała się, przecież nierzadko w tragiczny spo-
sób, z działalnością ochotniczych straży pożarnych. 
Gdy patrzymy na te wydarzenia historyczne, to nie 
zapominamy o udziale strażaków ochotników we 
wszystkich zrywach niepodległościowych, tak-
że w tych wydarzeniach związanych z rewolucją 
1905 r. na bliskim mi terenie, pod remizą strażacką 
w Turku, gdzie, jak wiemy, wojska rosyjskiego za-
borcy zaczęły strzelać do manifestantów, a wśród 
ofiar był m.in. miejscowy strażak. O tym wszyst-
kim pamiętamy, bo od ponad 150 lat tworzycie nie 
tylko system ratowniczo-gaśniczy, ale tworzycie 
polską historię.

I okazuje się, że potraficie otwierać się na nowe 
wyzwania, podejmować działania, które zapewniać 
będą funkcjonowanie OSP w przyszłości. Dla mnie 
takim wyjątkowym zjawiskiem, fenomenem jest 
inicjatywa młodzieżowych drużyn pożarniczych 
przy OSP. Stanowią one przyszłe kadrowe zaple-
cze dla jednostek, z jednej strony stanowią inte-
gralną część danej jednostki, ale z drugiej strony 
grupują tych młodych ludzi i zapewniają przyszłość 
kadrową jednostek. Wiemy, że dzisiaj działalność 

społeczna w bardzo wielu miejscach zanika czy jest 
ograniczona, taki jest współczesny świat. OSP zna-
lazło metodę na to, żeby docierać do młodych ludzi, 
których interesuje poznawanie zasad funkcjono-
wania ochrony przeciwpożarowej, a jednocześnie 
wyrabia to w najmłodszych poczucie odpowie-
dzialności, dyscypliny, chęć podnoszenia spraw-
ności fizycznej, np. poprzez udział w zawodach 
sportowo-pożarniczych.

Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie 
dziękuję za wasze zaangażowanie w działania kultural-
ne, wychowawcze, sportowe. Można by długo wymie-
niać. I – tak jak powiedział przed chwilą pan minister 
– jestem głęboko przekonany, że za chwilę ponad po-
działami przyjmiemy tę ustawę, która stanowi symbo-
liczne podziękowanie za wasze zaangażowanie, trud i, 
nie zapominajmy, także za ryzyko, bo strażak ochotnik 
ryzykuje swoim życiem i zdrowiem, biorąc udział np. 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zawsze będziemy 
o tym pamiętać. Bardzo serdecznie za to dziękuję.

Tak jak powiedział pan prezes Pawlak, chcemy, 
żeby ta ustawa była jeszcze lepsza. Wspólnie z panem 
senatorem Ryszardem Boberem zgłaszamy grupę po-
prawek do tej ustawy. Są to poprawki umożliwiające 
m.in. objęcie ubezpieczeniem młodzieżowych dru-
żyn ratowniczych, o których przed chwilą mówiłem. 
Regulują także sprawę czasu umożliwiającego naby-
cie uprawnień do dodatku emerytalnego. Uważamy, 
że ten czas może być troszkę krótszy. Tu też odpo-
wiem panu ministrowi. Nie znam szczegółów ustawy 
poselskiej, jeśli chodzi o OSR, ale projekt senacki miał 
doskonale przygotowaną OSR i wyliczenia. Cieszę się, 
że, tak jak powiedział pan prezes Pawlak, on pewnie 
także występował z inicjatywą, która doprowadziła do 
tego, że pojawił się projekt rządowy… Bo te wszyst-
kie inicjatywy pokazywały, że ten problem musimy 
rozwiązać, że państwo polskie nie może być dzia-
dowskie, że w symboliczny sposób, bo nie mówimy 
o dużych pieniądzach, musimy podziękować tym, 
którzy narażają własne życie i zdrowie w celu rato-
wania innych.

Dlatego – tak jak pewnie wszyscy, mam na-
dzieję, w tej sali – w pełni popieram przyjęcie tego 
projektu. Jestem głęboko przekonany, że możemy 
go w niewielkim zakresie uzupełnić czy popra-
wić w taki sposób, że będzie jeszcze lepiej, pełniej, 
skuteczniej odpowiadał na te oczekiwania, które są 
związane z funkcjonowaniem OSP.

I jeszcze raz, kończąc swoje wystąpienie, po-
wiem krótko: dziękuję wszystkim druhom i druh-
nom, strażakom ochotnikom z  polskich OSP. 
Dziękuję bardzo.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Komorowskiego.

SENATOR 
MAREK KOMOROWSKI 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ustawa, którą dzisiaj się zajmujemy, czyli usta-

wa o ochotniczych strażach pożarnych, faktycznie 
jest okazją do tego – o czym tutaj mówił poprzed-
nik, pan senator Kwiatkowski – żeby trochę po-
rozmawiać i powiedzieć o ochotniczych strażach 
pożarnych. Pan senator zaczął od podziękowań, 
ja również chciałbym się do nich przychylić i tak-
że złożyć podziękowania wszystkim ochotniczym 
strażom pożarnym działającym w kraju i realizują-
cym swoje zadania. Bo jak już mówiliśmy w dysku-
sji senackiej nad projektem senackim, ochotnicze 
straże pożarne są jak srebra rodowe, to jest coś, 
o czym powinniśmy pamiętać, o co powinniśmy 
dbać, więc powinniśmy, oczywiście w miarę moż-
liwości, działać tak, żeby regulacje dotyczące funk-
cjonowania ochotniczych straży pożarnych były 
dobre.

Przy tym trzeba wspomnieć, bo o tym też pa-
miętamy, że w  tym roku obchodzimy stulecie 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i powo-
łania jego pierwszego prezesa Bolesława Chomicza, 
mającego dewizę: Bogu na chwałę, ludziom na po-
żytek. Pod tym hasłem straż pożarna, nie tylko 
ochotnicza, ale też państwowa – straże ogniowe 
wówczas – 100 lat temu realizowała swoje zada-
nia. Związek powstał po odzyskaniu niepodległości, 
oczywiście straże pożarne, straże ogniowe działały 
zdecydowanie wcześniej, o czym tutaj wspomniał 
pan senator Kwiatkowski, ale związek powstał wła-
śnie 100 lat temu i w tym roku obchodziliśmy jego 
stulecie. Trzeba powiedzieć, że szczególnie na tere-
nach wiejskich ochotnicza straż pożarna, obok kół 
gospodyń wiejskich, jest po prostu tą organizacją, 
która pobudza społeczność lokalną do działania, 
i trzeba robić wszystko, żeby po prostu wspomagać 
działania tej straży.

Jeżeli chodzi o samą tę ustawę, to trzeba zde-
cydowanie powiedzieć, że to świadczenie ratow-
nicze, o którym tutaj mówimy… W zasadzie, jak 
rozmawiamy w terenie, strażacy nie nazywają tego 

świadczeniem ratowniczym, tak jak jest w ustawie, 
tylko dodatkiem emerytalnym. I wtedy strażacy 
pozytywnie to odbierają, powiedziałbym, że na-
wet bardzo pozytywnie. I to jest kwestia, na któ-
rą strażacy czekają. Jest jeszcze oczywiście sprawa 
wysokości itd., ale to są już techniczne kwestie, 
o których jeszcze zapewne jeszcze będziemy roz-
mawiać, o czym tutaj wspomniał mój poprzednik, 
na posiedzeniu komisji.

Ta ustawa też reguluje bardzo ważną sprawę, 
o czym trzeba wspomnieć, która wzbudzała wąt-
pliwości, odnośnie do kierowców OSP. Do tej pory 
było tak, że kiedy kierowca skończył 65 lat, już nie 
mógł w ochotniczych strażach pożarnych jeździć. 
W tej chwili – oczywiście po badaniach, po spełnie-
niu dodatkowych wymogów, czyli musi być zdro-
wy, musi przejść badania lekarskie etc., etc. – jest 
możliwość, żeby ci strażacy, którzy pełnią funkcję 
kierowców, powyżej sześćdziesiątego piątego roku 
życia mogli dalej pełnić swoje funkcje.

Jest w tej ustawie uregulowana jeszcze jedna 
bardzo ważna sprawa, o której tutaj nie wspomina-
liśmy. Nie było o tym mowy w sprawozdaniu, po-
nieważ nie było to przedmiotem posiedzenia komisji 
i nie pojawiło się to w dyskusji. Chodzi o umożli-
wienie wójtom, burmistrzom, prezydentom, a tak-
że starostom i marszałkom zasiadanie w zarządach 
ochotniczych straży pożarnych. Ta kwestia nie była 
taka jednoznaczna, bo dotychczasowe regulacje – ta 
ustawa to reguluje nawet w ramach ochotniczych 
straży pożarnych, w których jest prowadzona dzia-
łalność gospodarcza – wyglądały tak, że wójt nie 
mógł być członkiem zarządu ochotniczej straży po-
żarnej, także takiej straży, która prowadziła dzia-
łalność gospodarczą, a wiadomo, że straż prowadzi 
działalność gospodarczą na mieniu komunalnym, 
ponieważ groziło mu pozbawienie mandatu wój-
ta. Wcześniej bardzo dużo wójtów pełniło funkcję 
prezesów gminnych – mówię w skrócie – preze-
sów zarządów oddziałów gminnych czy starostowie 
pełnili funkcje prezesów zarządów oddziałów po-
wiatowych. To później zaczęto jak gdyby… Pojawiły 
się poważne wątpliwości i w którymś momencie 
wójtowie przestali być zaangażowani bezpośrednio 
w działalność związkową. Ta ustawa przywraca to, 
co było wcześniej, co jest jak gdyby rzeczą oczywistą. 
Zatem samorządowcy, osoby zaufania publicznego 
wybrani w wyborach bezpośrednich, ale też w po-
średnich, bo także starostowie, takie funkcje będą 
mogli pełnić bez obawy, że ktoś może próbować wy-
gasić im mandat. Tak że to są też bardzo dobre roz-
wiązania, które są zawarte w tej ustawie.
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Pozostaję w przeświadczeniu, że jak już doj-
dzie do głosowania, to tutaj nie będzie wątpliwości 
i Wysoka Izba tę ustawę przyjmie. Mam nadzieję, 
że przyjmie ją jednogłośnie. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze… 
A  właściwie: Panowie Ministrowie! Panie 
Nadbrygadierze! Panowie z Komendy Głównej! 
Panie Prezesie! Tu zwracam się do pana premiera 
Pawlaka. Członkowie Zarządu! Szanowni Zebrani!

Myślę, że to jest wielki dzień, mimo wszyst-
ko, mimo tych dyskusji i pewnych sporów, które 
się pojawiły. Jest to wielki dzień z bardzo prostej 
przyczyny. Odkąd pamiętam, postulat chociaż-
by wprowadzenia dodatku emerytalnego dla tych 
druhów i druhen, strażaków, którzy mają udoku-
mentowany wieloletni staż, to był taki postulat, 
który się pojawiał z wyborów na wybory. On był 
podnoszony. Sam pamiętam różne kampanie wy-
borcze, szczególnie w środowiskach, gdzie ochot-
nicze straże pożarne mają szczególne znaczenie, 
myślę o  środowisku wiejskim, małomiastecz-
kowym. I w takich właśnie społecznościach ten 
postulat był szczególnie żywy, ponieważ służba 
w ochotniczej straży pożarnej to najczęściej tra-
dycja przekazywana z dziada pradziada. Pan se-
nator Kwiatkowski mówił o 157-letniej historii 
ochotniczych straży pożarnych. Ja niedawno by-
łem na poruszającej uroczystości stuczterdziesto-
lecia straży pożarnej w Mławie. Te okrągłe rocznice 
są teraz częste w moim okręgu wyborczym – to 
jest północne Mazowsze, subregion ciechanowski 
– słyszy się o 90, 100, 110 latach. To mniej wię-
cej w tamtym momencie pojawił się wysyp tych 
ochotniczych straży pożarnych. Co ciekawe, to na-
stępowało u zarania naszej niepodległości, po od-
zyskaniu przez Polskę niepodległości. No, ci, co 
służą swoim społecznościom, ci, co chcą chronić 
życie i mienie mieszkańców, swoich rodzin i swo-
ich społeczności, siłą rzeczy są też otwarci na 

wartości patriotyczne, wartości kulturowe, które 
z tym wszystkim są związane.

Nie sposób przecenić roli ochotniczych straży 
pożarnych w życiu społeczności lokalnych. Bardzo 
się z tego cieszę, bo te funkcje kulturotwórcze są dla 
mnie – nie tylko jako członka zespołu strażackiego, 
ale również jako wiceprzewodniczącego Komisji 
Kultury i Środków Przekazu – niezwykle doniosłe. 
Mają one ogromne znaczenie dla integracji środo-
wisk społecznych. Proszę zauważyć, że chyba nikt 
nie wyobraża sobie uroczystości religijnych, pa-
triotycznych, państwowych czy samorządowych, 
różnych uroczystości lokalnych, bez udziału dętej 
orkiestry strażackiej. Akurat w Ciechanowie regu-
larnie organizowany jest przegląd orkiestr strażac-
kich i powiem państwu, że cieszy się on ogromnym 
uznaniem wśród mieszkańców, którzy po prostu 
mają jakiś szczególny sentyment do orkiestr stra-
żackich. Tak że jest to rzeczywiście jakiś fenomen 
tego środowiska.

Co więcej, można powiedzieć, że to jest naj-
silniejsza struktura umundurowana – nie chcę 
używać słowa „zmilitaryzowana” – pozostająca 
w pewnym systemie podległości, zależności służ-
bowej, jaka istnieje w Polsce. Może pan prezes 
Pawlak mnie poprawi, ale chyba ok. 700 tysięcy 
druhów strażaków jest w Polsce. Na Mazowszu jest 
ich bodajże 120 tysięcy, to jest ten rząd wielkości. 
W powiecie ciechanowskim, liczącym 90 tysięcy 
mieszkańców, jest ponad 1 tysiąc 200 druhów stra-
żaków. To pokazuje, jak istotną częścią społeczności 
lokalnej są druhowie strażacy.

I z tego punktu widzenia jest oczywiste, że ten 
postulat, który sam głosiłem w kampanii wybor-
czej, który sam popierałem… Razem z obecnym na 
sali panem ministrem Wąsikiem mieliśmy okazję 
– bo jesteśmy z jednego okręgu wyborczego – ten 
postulat głosić i cieszę się, że wreszcie, po wielu la-
tach, udaje się doprowadzić sprawę do finału.

Ja przypomnę, że właściwie to jest trzecia taka 
propozycja legislacyjna. Chronologicznie rzecz 
biorąc, przypomnę najpierw o inicjatywie spo-
łecznej z 2017 r., podpisanej przez 250  tysięcy 
obywateli, która również te kwestie podnosiła. 
Pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie poprzed-
niej kadencji. Ponieważ tu nie ma dyskontynuacji, 
teoretycznie ten projekt nadal widnieje w wyka-
zie prac sejmowych, aczkolwiek nie był już dalej 
procedowany. W tej kadencji myśmy w Komisji 
Ustawodawczej przyjęli projekt, który został popar-
ty w tej Izbie zarówno przez senatorów opozycji, 
którzy, jak wiadomo, mają większość w Senacie, jak 
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i przez zdecydowaną większość senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości. O ile pamiętam, prawie jedno-
myślnie ten projekt został przyjęty, po czym też 
trafił do Sejmu.

No i wreszcie jest to przedłożenie rządowe, 
które pokrywa się z tamtymi projektami, wpro-
wadza nowe elementy, trochę je zmienia. Ja oso-
biście przyzwyczaiłem się do myśli o tych 20 zł za 
każdy rok udokumentowanej służby, ponieważ są 
druhowie strażacy, którzy mogą się wylegitymo-
wać 40- czy 45-letnim stażem do momentu osią-
gnięcia wieku emerytalnego. Teoretycznie może 
to być 47 lat, bo jeśli zaczynał, gdy miał 18 lat, a li-
czymy do 65 lat, to mógł mieć 47. Takie sytuacje 
miały miejsce. A 47 razy 20 zł to jest inna kwota 
niż 200 zł, to wiadomo. Oczywiście nie każdy ma 
to udokumentowane, nie każdy może przedstawić 
takie dokumenty.

Tak więc trzymam pana ministra Wąsika za 
słowo, że w momencie, w którym rząd już będzie 
miał… gdy ta ustawa zostanie wdrożona, to rząd 
z życzliwością pochyli się nad tym postulatem, 
aby jednak uwzględnić to zróżnicowanie w tym 
doświadczeniu, jeśli chodzi o staż druha strażaka.

I wreszcie druga kwestia, która moim zdaniem 
jest istotna – ja ją tylko sygnalizuję, była na ten te-
mat mowa podczas naszych obrad – to jest kwe-
stia znalezienia optymalnego mechanizmu wypłaty 
ekwiwalentu finansowego w sytuacji druhny i dru-
ha strażaków, którzy idą na akcję. Pracodawca ma 
obowiązek zwolnić ich na ten czas z pracy, ale nie 
ma obowiązku im wypłacać ekwiwalentu finanso-
wego. Wydaje mi się, że przy współpracy rządu, 
ochotniczych straży pożarnych i innych środowisk 
należałoby pomyśleć o tym, żeby jeszcze w tej ka-
dencji spróbować skutecznie rozwiązać ten pro-
blem. Nie chcę przesądzać, jaki mechanizm tu jest 
najlepszy, bo każdy ma swoje plusy i minusy, ale 
niewątpliwie taki mechanizm byłby bardzo przy-
datny. Dobrze by było, aby on też nie zrażał praco-
dawcy do tego, żeby zatrudniać druha. Pracodawca 
może zapytać: kolego, jesteś w ochotniczej straży? 
No tak, w takim razie będą cię wzywali i, po pierw-
sze, ciebie nie będzie, po drugie, ja będę musiał 
ponosić jakieś koszty. No, na to pracodawca… To 
będzie przeciwskuteczne. Tak więc przydałby się 
ten mechanizm, oczywiście z jakimś wsparciem 
Skarbu Państwa i finansowania z budżetu tego 
typu zadań, tym bardziej że przecież ochotnicze 
straże pożarne w sposób niezwykle ważny uzupeł-
niają krajowy system ratowniczo-gaśniczy. Gdyby 
nie było ochotniczych straży pożarnych, to ta siatka 

oparta na Państwowej Straży Pożarnej, która liczy 
– tutaj pan generał pewnie mógłby doprecyzować – 
pewnie ok. 30 tysięcy strażaków, nie byłaby w sta-
nie pokryć całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej 
i w sposób adekwatny do potrzeb reagować na za-
grożenia losowe, kryzysowe, wypadkowe, katastro-
fy i te wszystkie nieszczęsne zdarzenia, z którymi 
zarówno strażakom zawodowym, jak i druhom 
ochotnikom przychodzi się zmierzyć.

Tak że chciałbym z tej trybuny wyrazić opty-
mizm z racji tego, że wreszcie ustawa jest. Wiem, 
że będą do niej poprawki, wiem, że na pewno w ko-
misjach będzie dyskusja na temat tych poprawek, 
a w związku z tym ta ustawa zapewne wróci do 
Sejmu. Ale mam nadzieję, że owoc finalny, to zna-
czy te 200 zł, które już jest, to – że tak powiem – 
już jest. A jeżeli coś się w tym zakresie zmieni… No, 
trudno to w tej chwili przewidywać. Tak że jeszcze 
raz powiem, że się cieszę i mam satysfakcję, gdyż 
również nasze projekty, w tym projekt Komisji 
Ustawodawczej, niewątpliwie były ważnym im-
pulsem do tego, żeby wreszcie tę kwestię szeroko 
uregulować. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Stanisława Gawłowskiego.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Pani Marszałek! Panie Premierze! Panie 
Prezesie! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Rzeczywiście to jest projekt, który będzie wspie-
rany przez wszystkie strony sceny politycznej, bo 
to jest projekt ustawy, na który druhowie strażacy 
czekali już od lat i swoje propozycje, choćby w tym 
projekcie obywatelskim, który wpłynął do Sejmu 
w poprzedniej kadencji, przedstawili.

Polski model jest rzeczywiście dobry do pokazy-
wania i chwalenia się w Europie. Ja wiem, że kraje 
sąsiednie, że Litwini, Ukraińcy próbują bezpośred-
nio, 1:1, kopiować system, który przecież w Polsce 
jest zbudowany, oparty na działaniu ochotników, 
ludzi, którzy poświęcają swoje zdrowie, a czasa-
mi życie po to, żeby nieść pomoc innym, po to, 
żeby ratować czyjś majątek i dobytek. I chwała tak 
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naprawdę wszystkim rządom, że przez lata do-
strzegały potrzebę wsparcia ochotniczych straży 
pożarnych, bo to jest jeden z najtańszych syste-
mów niesienia pomocy innym. Gdybyśmy nie mieli 
ochotników i gdybyśmy chcieli oprzeć taką pomoc 
tylko i wyłącznie na Państwowej Straży Pożarnej, to 
przecież wydatki byłyby znacząco, znacząco więk-
sze. W związku z tym, mówiąc szczerze, dyskusja 
o tym, czy w OSR to ocenialiśmy, czy kwota sia-w OSR to ocenialiśmy, czy kwota sia-
ka, czy owaka… Gdybyśmy próbowali przenieść to 
do takiego wymiaru tylko i wyłącznie komercyj-
nego, czysto komercyjnego, to ten OSR musiałby 
być wypełniony… musiałby mówić o miliardach 
złotych, a nie milionach. I warto o tym pamiętać, 
przypominać sobie za każdym razem, gdy próbu-
jemy sprowadzić sprawę udzielania pomocy innym 
tylko i wyłącznie do poziomu pieniędzy.

Tak jak powiedziałem, wszystkie rządy przez 
lata… Osobiście mam satysfakcję, że wiele lat temu 
jako minister uczestniczyłem w podpisywaniu po-
rozumienia pomiędzy Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska a Państwową Strażą Pożarną 
– wtedy również i ministrem spraw wewnętrznych 
i administracji – na finansowanie zadań związa-
nych z doposażeniem państwowej i ochotniczej 
straży pożarnej. Cieszę się, Panie Ministrze, że ten 
program do dzisiaj jest realizowany, że nie zlikwi-
dowaliście tego programu. A to był program roz-
poczęty w trakcie rządów Platformy Obywatelskiej. 
Tak samo cieszę się, że pieniądze, które zostały za-
pisane w nowej perspektywie unijnej, tej, która jest 
realizowana, na finansowanie zadań dotyczących 
doposażenia zarówno zawodowej, jak i ochotniczej 
straży pożarnej… To było tworzone w czasach rzą-
dów Platformy i dzisiaj jest skutecznie realizowane, 
a dzięki temu zarówno Państwowa Straż Pożarna, 
jak i ochotnicza straż pożarna jest doposażona 
w tak niezbędny, tak potrzebny sprzęt. Poświęcenie 
ludzi, zaangażowanie ludzi to jest jedno, ale ci lu-
dzie wymagają rzeczywiście dobrego wyposaże-
nia i dobrego sprzętu. Ktoś powie, że lepsze jest 
wrogiem dobrego. No, ale jesteśmy ciągle na etapie 
prac parlamentarnych.

Mam też świadomość tego, jak ważną rolę 
pełnią ochotnicze straże pożarne szczególnie 
w małych miejscowościach. Pan senator Jackowski 
wyszedł, ale wcześniej dopytywał o ten obszar, 
o  zaangażowanie straży pożarnych w  działal-
ność w zakresie kultury, kulturotwórczości. Jest 
tu pewien kłopot. Jest tu pewien kłopot, bo we-
dług zapisów, które są obecnie w projekcie usta-ów, które są obecnie w projekcie usta-, które są obecnie w projekcie usta-
wy, ochotnicze straże pożarne mogą zajmować się 

działalnością związaną z ochroną życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska. Jeżeli zawężamy to tak 
bardzo i nie dostrzegamy spraw, które… A mogą 
być jednostki, które np. prowadzą młodzieżową 
orkiestrę strażacką i nic więcej. W związku z tym 
de facto wylatuje tu możliwość funkcjonowania 
tego typu drużyny w ramach ochotniczej straży 
pożarnej. Mógłbym wskazać jeszcze kilka innych 
przykładów i propozycji poprawek, które za chwilę 
złożę, przedłożę pani marszałek, ale to jest jedna 
z nich. Chciałbym, żeby to było w szczególności… 
Chciałbym otworzyć ten katalog, a nie go zamy-
kać. Zakładam, Panie Ministrze, że w tej sprawie 
nie będzie sporu między nami, bo przecież nam 
wszystkim zależy na tym, żebyśmy…

(Rozmowy na sali)
Panie Ministrze, nam wszystkim zależy na tym, 

żeby były tego typu możliwości działania. Przecież 
to nie jest wbrew komukolwiek, tylko to jest jakby 
otwierające i wspierające ten projekt, który został 
przekazany.

Sprawa druga, już trochę wynikająca z życia. 
Różnie bywa w samorządach lokalnych, różnie 
bywa, czasami jest tak, że lokalny wójt nie prze-
pada za szefem jakiejś ochotniczej straży pożar-
nej, jest o coś spór. Czasami tak bywa. To nie są 
wyjątkowe przypadki, od razu powiem, bo te spo-
ry pojawiają się w różnych miejscach. W związku 
z tym nakładanie takiego obowiązku, że oto musi 
być podpisana umowa między gminą a jednost-
ką ochotniczej straży pożarnej, jest, grzecznie po-
wiem, jakby nadregulacją prawną, i to do niczego 
dobrego nie prowadzi. Tam, gdzie są te konflikty, 
czasami spory wynikające z konkurowania o stano-
wisko wójta – nic nadzwyczajnego, ale takie rzeczy 
też się przecież zdarzają – wprowadzenie tego do 
ustawy i narzucenie tego obowiązku ustawowego 
tak naprawdę spowoduje czy pogłębi ten konflikt. 
Niczego nie rozwiążemy, spowodujemy tylko i wy-
łącznie większy konflikt. Utrudnimy działalność 
tejże jednostce, bo ona być może tej umowy nie 
będzie w stanie podpisać, ponieważ warunki za-
proponowane przez miejscowego wójta będą nie 
do przyjęcia. Po co? Pytam: po co wprowadzać tego 
typu zapisy do ustawy?

Mógłbym jeszcze te pozostałe poprawki oma-
wiać, ale żeby nie przedłużać nadzwyczajnie 
czasu… Pani Marszałek, 10 poprawek. One na-
prawdę doprecyzowują, dają szansę na to, żeby 
ochotnicy w Polsce mogli łatwiej funkcjonować 
i działać i żeby rzeczywiście, tak jak to już dzisiaj 
z tej mównicy padło, Bogu na chwałę, ludziom 
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na ratunek… I żebyśmy pamiętali o tym, że ci 
ludzie naprawdę poświęcają swoje życie, swoje 
zdrowie, niosąc pomoc innym. A my stwórzmy 
im warunki do możliwie najlepszego działania, 
bez dyskusji o tym, czy w OSR jest to lepiej, czy 
gorzej opisane, i bez dyskusji o tym, czy coś jest 
dointerpretowane. Jeżeli są wątpliwości, to zrób-
my tak, żeby tych wątpliwości nie było. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Panie 
Senatorze.

Proszę o zabranie głosu panią senator Marię 
Koc. Proszę bardzo, Pani Marszałek.

SENATOR 
MARIA KOC 

Bardzo dziękuję.
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie 

Ministrze! Panie Generale! Szanowni Państwo!
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych. 

Ochotnicze straże pożarne, największa organiza-
cja społeczna, skupiająca, jak już była tu mowa, ok. 
700 tysięcy Polek i Polaków, ludzi niezwykle ofiar-
nych, którzy chcą działać na rzecz bezpieczeństwa 
naszego społeczeństwa.

Szanowni Państwo, 16 tysięcy 250 ochotniczych 
straży pożarnych, z czego ponad 4 tysiące 300 włą-
czonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. Wiemy doskonale, że ochotnicze 
straże pożarne to nie tylko ratownictwo, to nie 
tylko ochrona przeciwpożarowa, to także ochro-
na przeciwpowodziowa, ratownictwo medyczne, 
chemiczne, techniczne, ekologiczne. Można by tu 
długo wymieniać. Ale ochotnicze straże pożarne 
to też działalność kulturotwórcza, aktywizująca 
lokalne społeczności, integrująca lokalne społecz-
ności, a więc taka działalność typowa dla organi-
zacji społecznej. A że tych organizacji jest tak dużo, 
że właściwie w większości, w dużej części małych 
miejscowości, mniejszych i większych miejscowo-
ści w gminach te organizacje funkcjonują, stąd też 
ta ich działalność…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Czy mogłabym prosić o spokój? Proszę bardzo.)

Stąd też ich działalność jest tak szeroka, jest tak 
ważna i jest tak, Szanowni Państwo, dostrzegalna.

Szanowni Państwo, ustawa o ochotniczych stra-
żach pożarnych to nowa jakość. Moi przedmówcy 
mówili tutaj o tym, że przez wiele lat pojawiały się 
pomysły, żeby docenić strażaków, żeby stworzyć 
taką przeznaczoną specjalnie dla nich, dla ochot-
niczych straży pożarnych, ustawę, żeby strażacy 
ochotnicy pracowali już nie tylko na podstawie 
ustawy o stowarzyszeniach czy też o ochronie prze-
ciwpożarowej, ale żeby mieli własną ustawę, która 
by dotyczyła ich działalności.

Wspomniane było też tutaj przez państwa wie-
lokrotnie, że również dodatek emerytalny, świad-
czenie ratownicze, które się pojawia w tej ustawie, 
w kwocie 200 zł, jak już mówił pan minister, któ-
re będzie waloryzowane… O tym również mówiło 
się już od wielu lat. Ja sama doskonale pamiętam, 
że pojawiał się dosyć często ten pomysł w takiej 
dyskusji publicznej. Bo przecież wiadome jest, że 
strażacy, druhny, druhowie pełnią swoją służbę 
ofiarnie, bezinteresownie. Ci, którzy pełnią ją naj-
dłużej, powinni mieć jakąś rekompensatę, powin-
ni mieć jakiś dodatek do emerytury. Zwłaszcza że 
– co mówił pan minister, a co jest niezwykle waż-
ne – wielu druhów i wiele druhen, którzy działają 
w ochotniczych strażach pożarnych, jest rolnikami. 
Później ich emerytury są jednymi z tych niższych, 
bo są to emerytury KRUS-owskie. Tak więc ten do-
datek jest dla nich bardzo ważny. Ale nie tylko jako 
dodatek finansowy, myślę, że też jako takie odda-
nie im… pokazanie im, jak bardzo są dla nas ważni. 
I też pewnego rodzaju taka właśnie rekompensata 
za ich wieloletnią służbę.

Szanowni Państwo, trochę o ochotniczych stra-
żach pożarnych w liczbach. Wspomniałam o liczbie 
jednostek, o tym, że 700 tysięcy druhen i druhów 
działa w  Polsce, z  czego 66  tysięcy to kobiety. 
Oczywiście, nie wszyscy są przeszkoleni i mogą 
brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale 
230 tysięcy druhów i druhen w tych akcjach ra-
towniczo-gaśniczych bierze udział. Zważywszy, że 
mamy – może się mylę, jeżeli się mylę, to pan mini-
ster mnie poprawi – 30 tysięcy strażaków zawodo-
wych… Nie mylę się, pan minister kiwa głową. Tak 
więc, Szanowni Państwo… Oczywiście, Państwowa 
Straż Pożarna jest w pełni profesjonalna, absolut-
nie przygotowana do niesienia pomocy Polkom 
i Polakom w każdej sytuacji. Ale abyśmy mogli się 
czuć w pełni bezpieczni, potrzebne są ochotnicze 
straże pożarne. Nasycenie tymi jednostkami jest 
duże. Bardzo często jest tak, że w powiatach dojazd 
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Państwowej Straży Pożarnej, kiedy trzeba dojechać 
kilkadziesiąt kilometrów, 20 czy 30 km, no, jednak 
trochę trwa. Ochotnicze straże pożarne pojawiają 
się natychmiast, kiedy tylko otrzymują taki sygnał.

Młodzieżowe drużyny pożarnicze. 84 tysiące 
młodych ludzi, którzy wzorem starszych, często 
swoich rodziców, dziadków, sąsiadów, już chcą słu-
żyć w ochotniczych strażach pożarnych.

755 strażackich orkiestr dętych to jest też wiel-
ka wartość kulturowa. W tych orkiestrach działa 
20 tysięcy muzyków. Ochotnicze straże pożarne 
prowadzą też 1  tysiąc 620 izb tradycji. Też zo-
baczmy, Szanowni Państwo, jaka to jest wartość 
kulturowa, jaka to jest wartość dla lokalnych spo-
łeczności. Takie izby tradycji pokazują przeszłość, 
budują tożsamość, mają wpływ na integrację 
mieszkańców danych miejscowości. Oczywiście, 
przez ochotnicze straże pożarne prowadzone są też 
kroniki, które również świadczą o historii, o bo-
gactwie działalności. Tak że wiele można by było 
mówić na temat działalności ochotniczych straży 
pożarnych.

Ja współpracuję z ochotniczymi strażami po-
żarnymi już od lat, bardzo intensywnie, na swoim 
terenie, w moim okręgu wyborczym – to są po-
wiaty węgrowski, miński i garwoliński – ale nie 
tylko, także w sąsiednich powiatach. Niezwykle 
sobie tę współpracę cenię. I oczywiście za tę wiel-
ką ofiarność wszystkich panów i pań, którzy słu-
żą w ochotniczych strażach pożarnych, druhów 
i druhen, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Tak 
jak powiedziałam, na co dzień obserwuję państwa 
zaangażowanie, obserwuję państwa poświęcenie.

Ale, Szanowni Państwo, trzeba też powiedzieć, 
że oprócz tej ustawy o ochotniczych strażach po-
żarnych, która przedstawia konkrety dla ochot-
ników, jest nie tylko to świadczenie ratownicze, 
ale jest też wzmożona ochrona prawna straża-
ków, jest też uregulowanie kwestii odszkodowań 
dla strażaków w razie uszczerbku na zdrowiu czy 
też, nie daj Boże, w razie śmierci. Jest też Krzyż 
Świętego Floriana, który ci najbardziej zasłuże-
ni ochotnicy będą mogli otrzymać od prezydenta, 
czy też Odznaka Świętego Floriana „Za Zasługi dla 
Społeczności Lokalnej” przyznawana przez mini-
stra spraw wewnętrznych i administracji. Jest rów-
nież legitymacja strażaka ochotnika, która będzie 
pozwalała na różne ulgi. Tak więc są to konkretne 
rozwiązania.

Chciałabym, Szanowni Państwo, zwrócić uwagę 
także na to, co dzieje się wokół ochotniczych straży 
pożarnych w ostatnich latach. Myślę, że w ostatnich 

latach wielkim dobrodziejstwem dla ochotniczych 
straży pożarnych była ustawa modernizacyjna. 
O ustawie modernizacyjnej będziemy pewnie roz-
mawiać w kolejnych punktach porządku obrad, bo 
nowa ustawa modernizacyjna jest ujęta w tym po-
rządku obrad, ale chcę wspomnieć o ustawie mo-
dernizacyjnej na lata 2017–2020, gdzie zapisane 
było ponad 0,5 miliarda zł właśnie na działalność 
ochotniczych straży pożarnych, a to jest, Szanowni 
Państwo, modernizacja i budowa remiz, to jest za-
kup nowych samochodów dla ochotniczych stra-
ży pożarnych, dofinansowanie do zakupu nowych 
samochodów, to są środki na zakup sprzętu, to 
są środki na szkolenia, to są też środki na zakup 
odzieży specjalistycznej do akcji, także mundu-
rów. Ta ustawa modernizacyjna, dzięki temu, że 
zapisane w niej były środki i działania na 4 lata, 
dawała szansę na rozwój i myślę, że o tym też bę-
dziemy szerzej mówić w kolejnym punkcie. Są też, 
Szanowni Państwo, dofinansowania dla ochotni-
czych straży pożarnych w ramach wojewódzkiego 
funduszu ochrony środowiska, w ramach naro-
dowego funduszu ochrony środowiska, w ramach 
funduszu składkowego KRUS, w ramach Fundacji 
Orlen. Tych źródeł finansowania jest wiele i przez 
ostatnie lata strażacy ochotnicy rzeczywiście mogli 
dokonać zakupu sprzętu, mogli też pozyskać nowe 
samochody, a wiemy, że te potrzeby, jeśli chodzi 
o samochody, są bardzo duże. W wielu przypad-
kach było tak, że ochotnicze straże pożarne, które 
są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, 
miały samochody czterdziestoletnie czy też starsze.

(Sygnał timera)
Rok 2020 – zakup 515 nowych samochodów 

dla OSP, rok 2021 – 314 samochodów dla ochotni-
czych straży pożarnych. To jest, Szanowni Państwo 
– jeszcze minutkę, Pani Marszałek – zmiana 
jakościowa.

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować 
panu ministrowi Maciejowi Wąsikowi, bo wiem, 
że osobiście był zaangażowany w powstanie tej 
ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Wielu 
przed panem o tym mówiło, a pan tego dokonał, 
Panie Ministrze, bardzo serdecznie panu za to dzię-
kuję. Za pana pośrednictwem dziękuję polskiemu 
rządowi, że znalazł na to środki, że pochylił się 
nad tym, że była wola polityczna, żeby pochylić się 
nad tą sprawą i ją zrealizować, a nie pozostawić 
ją w wersji deklaratywnej, werbalnej. Chciałabym 
również bardzo serdecznie podziękować panu 
komendantowi głównemu Państwowej Straży 
Pożarnej, panu generałowi, jak również panom 
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komendantom wojewódzkim za współpracę przy 
tej ustawie. Już w tym momencie dziękuję, Panie 
Ministrze, za ustawę modernizacyjną, bo, tak jak 
powiedziałam, dla ochotniczych straży pożarnych 
to były konkretne środki, konkretne działania, któ-
re pozwoliły im na rozwój. Oczywiście dziękuję też 
ochotnikom, jeszcze raz z całego serca bardzo pań-
stwu dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Agnieszka Gorgoń-Komor, Aleksander Szwed, 
Beniamin Godyla, Ryszard Świlski, Wiktor Durlak, 
senator Błaszczyk, senator Pęcherz, senator 
Łuczak, senator Gromko, senator Mamątow, se-
nator Łyczak i senator Tyszkiewicz złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Senatorowie Durlak i Komorowski złożyli też 
wnioski o charakterze legislacyjnym. Wnioski ta-
kie złożyli również senator Stanisław Gawłowski, 
senator Bury, senator Kwiatkowski i senator Bober.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków? Nie.
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej o usto-
sunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie sprawozdania.

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

Bardzo dziękuję panu ministrowi. Dziękuję 
bardzo zaproszonym gościom.

Szanowni Państwo, zarządzam przerwę do go-
dziny 16.00.

W przerwie zapraszam państwa do ogrodów 
senackich od strony parku, gdzie zgodnie z wcze-
śniejszą zapowiedzią uczcimy pamięć Polek 
i Polaków, ofiar pandemii koronawirusa. Wspólnie 
oddamy im hołd w zadumie i w skupieniu, zapa-
lając znicze. Zachęcam panie i panów senatorów 
do udziału w tej uroczystości. Będzie udostępnione 

* Przemówienie w dyskusji złożył do protokołu także sena-
tor Mieczysław Golba. Przemówienia – w załączeniu.

przejście do ogrodów senackich przez salę nr 179 
na parterze budynku Senatu.

Bardzo dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 36  
do godziny 16 minut 01)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc 

przy stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

czwartego porządku obrad: ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budże-
towej na rok 2022.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 570, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 570 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, pana senatora Kazimierza 
Kleinę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

O, pan senator już jest na mównicy…
(Senator Kazimierz Kleina: Już jestem gotowy.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KAZIMIERZ KLEINA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W  imieniu Komisji Budżetu i  Finansów 

Publicznych mam zaszczyt przedstawić sprawoz-
danie z prac naszej komisji nad uchwaloną przez 
Sejm w dniu 17 listopada br. ustawą o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budże-
towej na rok 2022.

Marszałek Senatu dnia 18 listopada skierował 
ustawę…

(Sygnał telefonu komórkowego)
To nie ja, ja mam wyłączony.
…do naszej komisji, a nasza komisja, Komisja 

Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrywała za-
pisy tej ustawy w dniu 9 grudnia 2021 r. Efektem 
prac naszej komisji jest propozycja, aby Wysoka 
Izba przyjęła ustawę, ale wcześniej wprowadziła do 
niej 19 poprawek. To są poprawki, które są efektem 
wątpliwości członków komisji w sprawach dotyczą-
cych zapisów w tej ustawie.

Ustawa okołobudżetowa jest ustawą, która 
od wielu lat pojawia się na około miesiąc przed 
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uchwaleniem budżetu państwa na przyszły rok. 
Jest to ustawa czy są to ustawy, które mają pew-
ne rzeczy porządkować, odpowiednio przygotować 
zapisy innych ustaw, tak aby przepisy mogły być 
w sposób odpowiedni, dobry realizowane przy wy-
pełnianiu zapisów ustawy budżetowej.

W tej ustawie, która jest ustawą okołobudżeto-
wą na rok 2022, wprowadzono następujące zmia-
ny. Omówię te najważniejsze, aby ułatwić nam 
późniejszą rozmowę na temat wątpliwości, jakie 
się pojawiły podczas prac w komisji. W ustawie 
omawianej przeze mnie proponuje się następu-
jące zmiany: ustalenie w roku 2022 wysokości 
wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i  innych 
pracowników, których wynagrodzenia są relacjo-
nowane do ich wynagrodzeń, w odniesieniu do 
przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2020 r. 
według danych ogłoszonych przez Główny Urząd 
Statystyczny; ustalenie odpisów na fundusze so-
cjalne w oparciu o wartości z roku 2019, stanowiąc 
w ten sposób o odmrożeniu podstaw do naliczania 
tych funduszy w stosunku do regulacji z roku 2021; 
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
– ograniczenie wydatków jednostek sektora finan-
sów publicznych, w tym budżetu państwa, poprzez 
zamrożenie podstawy naliczania odpisu na zakła-
dowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2022; 
wprowadzenie w roku 2022 rozwiązania, zgodnie 
z którym odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych dla nauczycieli będzie dokonywany 
w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2019 r.

Dalej: zamrożenie bazy stanowiącej podsta-
wę do naliczania odpisu na fundusz socjalny dla 
emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia 
z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych, 
zapobiegające wzrostowi wydatków budżetu pań-
stwa, na poziomie wydatków na emerytury i renty 
ustalone w ustawie budżetowej na rok 2019; wpro-
wadzenie mechanizmu finansowania wybranych 
podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki, mają-
cych największy wpływ na jakość prowadzonych 
badań naukowych w Polsce oraz ich znaczenie dla 
wydatkowania środków na badania i rozwój; wpro-
wadzenie mechanizmu dodatkowego finansowa-
nia Agencji Badań Medycznych oraz Narodowego 
Funduszu Zdrowia. W 2022 r. wejdzie w życie sze-
reg regulacji mających na celu zwiększenie źródeł 
finansowania zadań związanych z informatyzacją 
państwa. Następnie wprowadza się regulację okre-
ślającą źródło pokrycia kosztów związanych z ope-
racjami na skarbowych papierach wartościowych 
przekazywanych Funduszowi Reprywatyzacji. 

Ustawa wprowadza także uproszczone procedury 
finansowania ze środków publicznych leków dla 
osób po siedemdziesiątym piątym roku życia. 

Ustawa, omawiana ustawa, zmienia w roku 
przyszłym 12 ustaw, które są istotne z punktu wi-
dzenia państwa. Zadania określone w tych usta-
wach są finansowane z budżetu państwa.

Proszę państwa, teraz wątpliwości, jakie na-
sunęły się nam podczas prac nad ustawą około-
budżetową. Niestety w większości wypadków są 
one podobne do tych wątpliwości, które mieliśmy 
w poprzednich latach. Największym problemem 
według nas… O tym zresztą mówiliśmy wczoraj 
na specjalnym posiedzeniu komisji poświęconym 
warunkom przejrzystości, jasności, czytelności bu-
dżetu. Mówię o tym, że niestety duża część środków 
finansowych jest ciągle wyprowadzana poza budżet 
państwa. Nie ma tu należytej kontroli parlamentar-
nej, szczególnie na poziomie Sejmu, szczególnie na 
poziomie sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Wprowadzamy pewne poprawki, które są 
w tym zestawieniu, poprawki, o których mówi-
łem. Jako Senat, jako Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych, nie proponujemy rozszerzenia kom-
petencji Senatu, żeby mieć większy wpływ na 
kształtowanie budżetu, większą kontrolę nad wy-
konaniem budżetu, ale mówimy o tym, że nale-
ży przestrzegać ustawy o finansach publicznych 
w  zakresie, w  jakim dotyczy ona funkcji kon-
trolnej Sejmu w kwestii finansów publicznych. 
Szczególnie ważną rolę w tej sprawie ma Komisja 
Finansów Publicznych, a widzimy wyraźnie, że te 
działania są, także w tej ustawie, ograniczane.

Sprawą, na którą zwracamy uwagę, którą trak-
tujemy w sposób szczególnie poważny, jest to, że 
po raz kolejny pojawią się środki… O nich mówi 
ta ustawa okołobudżetowa. Pojawią się środki po-
chodzące z emisji skarbowych papierów wartościo-
wych. Tym razem, w budżecie na rok 2022, będzie 
to kwota 5,5 miliarda zł. Chcę powiedzieć, że nie 
mamy wątpliwości co do celu, na jaki przeznaczane 
są te środki. Zwracamy tylko uwagę na sposób kre-
acji tego pieniądza, który jest pieniądzem de facto 
pozabudżetowym.

Proponuje się, aby 0,5 miliarda spośród tych 
środków, spośród 5,5 miliarda zł, przekazać m.in. 
na szkolnictwo wyższe, na utworzenie nowych kie-
runków medycznych na kilku uczelniach w Polsce. 
I te uczelnie są wymienione z nazwy i lokalizacji. 
Uważamy, że to jest złe rozwiązanie, że nie powin-
no się wpisywać w ustawie nazwy uczelni, w któ-
rej będzie uruchomiony kierunek lekarski. Nie 
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negujemy potrzeby uruchomienia tych kierunków, 
one są na pewno potrzebne, powinny być urucha-
miane, ale generalna zasada jest taka, że wszystkie 
uczelnie – szczególnie publiczne, ale także prywat-
ne – które są na to gotowe, które są w stanie ta-
kie kierunki uruchomić, powinny mieć możliwość 
aplikowania o te środki. A ta kwestia dotyczy tylko 
3 wymienionych w ustawie szkół wyższych.

Oczywiście minister w  swojej odpowie-
dzi na nasze wątpliwości, na krytykę tej ustawy, 
odwołuje się do tego, że w przeszłości były już 
ustawy, które mówiły np. o Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, o Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Te uczelnie miały swoje specjalne 
ustawy, ale to były jednak trochę inne przypadki. 
Chociaż wielu senatorów tamte rozwiązania także 
krytykowało.

Więc my w swojej poprawce proponujemy, 
żeby wykreślić nazwy uczelni i wskazać wszystkie 
uczelnie. Minister, postępując według jasnych i kla-
rownych zasad, będzie przyznawał te środki tym 
szkołom, które spełnią określone warunki.

Na marginesie: uważamy, że powinno się in-
spirować takie działania, aby te kierunki lekarskie 
były uruchomione w tych ośrodkach akademickich, 
w których takich uczelni już nie ma. W ten sposób 
doprowadziłoby się do wykreowania jakby nowych 
ośrodków akademickich o znaczeniu medycznym 
itd. To byłby taki element miastotwórczy, kreujący 
taki kierunek studiów na istniejących uczelniach 
i równocześnie dający szansę młodym ludziom stu-
diowania na kierunkach lekarskich w takich miej-
scach, w takich regionach, gdzie takich uczelni nie 
ma. Oczywiście to zawsze musi być nauka na naj-
wyższym poziomie, prowadzona w sposób odpo-
wiedni i należyty.

Pieniądze pochodzące z emisji papierów war-
tościowych mają być przeznaczone także dla 
Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Nie będę tego wszystkiego tu omawiał 
w szczegółach, to w ustawie jest zapisane. Była też 
zresztą taka prośba ze strony kolegów senatorów, 
żeby się streszczać, ale ustawy okołobudżetowe, 
ustawa budżetowa to są jednak najważniejsze usta-
wy, jakie Sejm czy Senat przyjmują w ciągu roku, 
więc musimy trochę czasu im poświęcić, nie ma 
wyjścia. Myślę, że marszałek rozumie moje prze-
konanie, że kwestie dotyczące budżetu, finansów 
to są sprawy, na które powinniśmy, my w Senacie, 
poświęcać więcej czasu niż standardowo.

Zatem w sumie różne wydatki, które są finan-
sowane w drodze emisji papierów wartościowych, 

stanowią kwotę, jak powiedziałem już wcześniej, 
5,5 miliarda zł. Niestety jest to, według nas, swo-
iste obejście różnych przepisów ustawy o finansach 
publicznych. Środki te – i pewnie dlatego ten za-
bieg jest wprowadzany – nie powiększają deficytu 
budżetu państwa i nie muszą być w związku z tym 
uwzględniane w przeliczeniu reguły wydatkowej, 
a w istocie powiększają ten deficyt, bo przecież 
w przyszłości trzeba będzie te środki jakoś spłacić.

Zwróciłem też uwagę na kwestie darmowych 
leków dla osób, które ukończyły siedemdziesiąty 
piąty rok życia. Zgodnie z ustawą te leki powin-
ny być finansowane ze środków z budżetu pań-
stwa, natomiast w tej ustawie proponuje się, aby 
były one finansowane ze środków Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Wydaje się, że to jest niepra-
widłowe rozwiązanie, że to może – nie musi, chy-
ba że będą wprowadzone także różne przesunięcia 
w tej sprawie – prowadzić do ograniczenia środ-
ków Narodowego Funduszu Zdrowia przeznacza-
nych na inne cele finansowane przez ten fundusz. 
Zresztą w uzasadnieniu minister wskazuje, że 
środki zaoszczędzone w ten sposób w budżecie zo-
staną wykorzystane na pokrycie wzrostu kosztów 
zespołów ratownictwa medycznego. Jednocześnie 
w uzasadnieniu wskazuje się, że pozwoli to na 
przekazanie z budżetu dotacji na świadczenia gwa-
rantowane. Zatem to jest tak dość pokrętnie tłuma-
czone, a to są rzeczy, które, według nas, powinny 
być w prosty, klarowny sposób zapisane w budże-
cie. My zresztą, jako Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych, jesteśmy przekonani o tym, że bu-
dżet powinien być pełny, tzn. powinien obejmo-
wać wszystkie wydatki, nawet jeżeli miałoby to 
pokazać… powinno to pokazać, jaki jest rzeczywi-
sty deficyt budżetu, bo zawsze lepiej jest, gdy fi-
nanse są przejrzyste. I to jest nasz najpoważniejszy 
zarzut w odniesieniu do ustawy okołobudżetowej 
podnoszony już od kilku lat, że ciągle obniża się 
rolę parlamentu, głównie Sejmu, w kształtowaniu 
wydatków publicznych, a w związku z tym także 
w kontrolowaniu środków, które są wydatkowane 
z budżetu państwa.

Tutaj są zaproponowane zapisy, które my ne-
gujemy, i wprowadzamy w tej sprawie specjalne, 
odrębne poprawki. One zakładają, że… Tych zapi-
sów jest sporo. Ja tu wymienię kilka szczególnych, 
które budziły nasze wątpliwości. Aha, jeszcze jed-
no. W ustawie o finansach publicznych jest gene-
ralna zasada, że rezerwy w budżecie państwa są 
likwidowane, przekształcane, łączone i tworzone 
są nowe z udziałem Komisji Finansów Publicznych. 
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W ustawie okołobudżetowej na rok 2020 ten udział 
Komisji Finansów Publicznych w tym zakresie 
się likwiduje, eliminuje, uzasadniając to tym, że 
jest pandemia, że sytuacja jest nadzwyczajna itd. 
Nigdy sytuacja nie jest oczywista, prosta itd., za-
wsze mogą być sytuacje nadzwyczajne. Dlatego 
budżet powinien być kształtowany tak, żeby prze-
widywał sytuacje takie, które mogą wymagać pod-
jęcia jakichś specjalnych działań. Premier może np. 
wydać ministrowi finansów polecenie utworzenia 
z zablokowanych kwot wydatków w budżecie no-
wej rezerwy na przeciwdziałanie klęskom żywio-
łowym i usuwanie ich skutków oraz na realizację 
zadań Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. 
Również w tym przypadku zawiesza się stosowa-
nie przepisów o konieczności uzyskania pozytyw-
nej opinii Komisji Finansów Publicznych. Wydaje 
mi się, że tego typu zapisy oznaczają brak zaufania 
do parlamentu w całości, a do Komisji Finansów 
Publicznych w sposób szczególny.

Zapisy, które proponujemy wyelimino-
wać, dotyczą też budżetu Kancelarii Prezydenta 
i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oczywiście 
na tym etapie, bo to nie jest przecież jeszcze dysku-
sja o wielkości budżetu i Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, i Kancelarii Prezydenta, pojawiają się 
nasze wątpliwości co do sposobu tworzenia bu-
dżetu i wydatkowania środków z tego budżetu. 
Bo mówi się, że szef Kancelarii Prezydenta będzie 
mógł przesuwać środki pomiędzy działami budże-
towymi, pomijając w ten sposób rolę parlamentu, 
właśnie Komisji Finansów Publicznych. Wydaje mi 
się, że nie ma tu sytuacji nadzwyczajnej. Budżet 
Kancelarii Prezydenta to nie jest budżet kształto-
wany na czas wojny, nie wiadomo czego, tylko na 
czas normalnego funkcjonowania. Jeżeli nie można 
przewidzieć w Kancelarii Prezydenta, ile powinno 
się wydawać środków na remont obiektów zabyt-
kowych, bo taki jest cel tej zmiany, nie da się tego 
zaplanować z rocznym wyprzedzeniem, to znaczy, 
że ta kancelaria słabo funkcjonuje, żeby nie użyć 
jakiegoś bardziej krytycznego sformułowania w tej 
materii. Tak więc uważamy, że także Kancelarię 
Prezydenta i kancelarię premiera powinna obowią-
zywać zasada racjonalnego, dobrego planowania, 
przewidywania takich czy innych działań, a więc 
np. remontów, wykonania innych prac, które nie 
są działaniami doraźnymi w związku z tym, że po-
żar wybuchł lub zdarzyły się jakieś inne sytuacje, 
ale nawet w odniesieniu do takich zdarzeń powin-
ny być wprowadzone w odpowiedniej części bu-
dżetowej takie zapisy, które dają szansę te sytuacje 

normalizować. Podobny problem dostrzegamy, tak 
jak powiedziałem, w przypadku kancelarii premie-
ra i Kancelarii Prezydenta.

W przypadku części dotyczącej ministra obrony 
narodowej, tj. części 29, także w zasadzie pomija 
się parlament w ostatecznym decydowaniu o wy-
datkowaniu środków, które powinny być wydat-
kowane z tej części budżetu, i daje się możliwość 
przesuwania środków pomiędzy działami w taki 
sposób, aby realizować zadania w sposób korzyst-
ny dla ministra obrony narodowej. I w tym przy-
padku także jesteśmy przekonani, jako Komisja 
Budżetu i Finansów Publicznych, że powinno się 
umiejętnie planować, z jakiej części jakie środki, 
jakie wielkości są przeznaczone na emerytury, 
pensje żołnierzy, na zakupy nowego uzbrojenia, 
na remonty itd. Wydaje się, że to jest taka normal-
na działalność związana z planowaniem nie tylko 
w tak istotnej i dużej instytucji, jak Ministerstwo 
Obrony Narodowej, ale w każdej innej instytucji.

Kolejna kwestia, która budzi nasze wątpliwości, 
to to, że znowu argumentując to koronawirusem, 
pandemią i innymi sprawami, zawiesza się zapis, 
który zakłada, że w budżecie państwa nie może 
być więcej niż 5% zaplanowanych wydatków, któ-
re mają charakter rezerw celowych; to jest art. 14 
ustawy. I znowu zawieszenie tego zapisu, według 
nas istotnego, ponieważ rezerwy budżetowe to 
takie dodatkowe wydatki w przypadku sytuacji 
nadzwyczajnych, ale także takie, które podlegają 
kontroli parlamentarnej… Tu przewiduje się, że te 
rezerwy będą powyżej 5%, to będzie 5,7% planowa-
nych wydatków budżetowych na rok 2022, i równo-
cześnie pomija się zasadę kontroli parlamentarnej.

Ta nasza wątpliwość dotyczy też rezerw, któ-
re są w budżetach wojewodów. W budżetach woje-
wodów ta rezerwa, zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych, powinna wynosić 1% wydatków 
wojewody. Także ta zasada, ten przepis wynika-
jący z ustawy o  finansach publicznych zostaje 
zlikwidowany.

Nasze wątpliwości budziła też kwestia dotyczą-
ca zmian w ustawie o finansowaniu infrastruktury 
transportu lądowego. To jest art. 41 ustawy. Ten 
zapis dotyczy przeznaczenia co najmniej 18% pla-
nowanych na dany rok wpływów z podatku akcy-
zowego od paliw na budowę, przebudowę, remont 
infrastruktury transportu lądowego, finansowa-
nej lub dofinansowanej przez ministra właściwe-
go do spraw transportu. I tutaj też nie mieliśmy 
do końca jasności, czy ten zapis oznacza, że środ-
ki przeznaczone… I o to wprost pytaliśmy pana 
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ministra Skuzę. Czy to oznacza, że ilość środków 
przeznaczonych na budowę infrastruktury dro-
gowej w roku 2022 będzie mniejsza niż w latach 
poprzednich, czy większa? Było wyjaśnienie mi-, czy większa? Było wyjaśnienie mi-
nistra, ale ono było dla nas nieprzekonujące. 
Generalne wyjaśnienie ministra było takie, że 
w roku 2021 wydano na inwestycje drogowe więcej 
środków, niż planowano, w związku z tym w roku 
2022 będzie mniejsza podstawa do wydatkowa-
nia tych środków. Wydaje mi się, że… Pewnie pan 
minister wyjaśni jeszcze tutaj tę kwestię bardziej 
precyzyjnie i szczegółowo w swoim wystąpieniu, 
ale zasada zmniejszania środków na budowę in-
frastruktury drogowej – a przecież daleko jej do 
stanu, no, nie mówię, że idealnego, ale dobrego – to 
nie jest dobra informacja dla obywateli. Zawsze, co 
roku generalnie obowiązywała tutaj taka zasada…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, przepraszam pana bardzo… Skracamy. 
Zwyczajowo sprawozdanie, wystąpienie sprawoz-
dawcy, a także ministra, ministrów powinno trwać 
do 20 minut. Ponieważ sytuacja jest naprawdę waż-
na – rozumiem wagę ustaw okołobudżetowych – to 
poprosiłbym, żeby tak do wpół do…)

Już, już zmierzam do końca. Na pewno skończę 
do wpół do… Mam nadzieję, że nawet wcześniej. 
Przerzucam kartki z moimi notatkami, żeby skra-
cać to wystąpienie. Ale 20 minut to moje wystąpie-
nie jeszcze nie zajęło…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jak nie? 
Rozpoczęliśmy o 16.00, Panie Senatorze, a  jest 
16:22.)

Ale…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No do-

brze. Proszę bardzo.)
W ustawie przewiduje się wiele regulacji, któ-

re będą umożliwiać zasilenie z budżetu państwa 
różnych funduszy, np. funduszy wsparcia Policji, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej. 
Wydaje się, że te zapisy są dobre.

Na koniec w takim razie powiem – i to będzie 
rzeczywiście ostatni punkt – że wątpliwości nasze 
wzbudziła zmiana dotycząca art. 32 i 33 ustawy, 
które dotyczą dofinansowania zadań ministra do 
spraw informatyzacji, związanych z informaty-
zacją państwa z funduszu CEPiK oraz Funduszu 
Szerokopasmowego. Ta sprawa była podnoszo-
na przez nas, przez Komisję Budżetu i Finansów 
Publicznych, już w ubiegłym roku, bo wówczas 
właśnie z funduszu CEPiK… To jest taki fundusz, 
który pochodzi z opłat od kierowców, a zgodnie 
z ustawą jest przeznaczony na finansowanie różnych 

zadań związanych z informatyzacją, w skrócie mó-
wiąc, kwestii związanych z komunikacją. No i już 
w ubiegłym roku pojawił się zapis mówiący o tym, 
że trzeba z tego funduszu zabrać pieniądze i prze-
znaczyć na inne cele związane z informatyzacją 
państwa. Myśmy zwracali uwagę na to, że skoro ten 
fundusz jest na tyle duży, że nie ma potrzeby jego 
wykorzystywania na ten cel, to można go zlikwido-
wać albo zmniejszyć, tj. po prostu zmniejszyć wpłaty 
od kierowców na ten cel, żeby urealnić sprawę, bo 
tak to mamy fundusz powołany dla jakiegoś celu, ale 
w drodze ustawy okołobudżetowej przeznacza się 
środki z tego funduszu na inny cel. To tyle CEPiK. 

Drugi fundusz, jeszcze dla nas ważniejszy, to 
Fundusz Szerokopasmowy. To są środki… Ten fun-
dusz został powołany chyba w 2018 r. Jego celem 
było upowszechnienie dostępu do szerokopasmowe-
go internetu na tych obszarach, gdzie to jest utrud-
nione, gdzie udostępnianie go nie jest rentowne. Bo 
z dostępem do szerokopasmowego internetu w ta-
kich miejscach jak Warszawa, Gdańsk czy inne duże 
miejscowości nie ma problemu, problem występu-
je na obszarach wiejskich, w małych miasteczkach 
itd. Tam operatorzy mówią: nie podłączamy was do 
internetu szerokopasmowego, ponieważ to się nie 
opłaca. No i mądrze został powołany ten Fundusz 
Szerokopasmowy. Ale teraz zabiera się środki z tego 
Funduszu Szerokopasmowego. One nie były wyko-
rzystane. I nawet na moje pytania o to, co zrobić, 
żeby można było ten szerokopasmowy internet upo-
wszechnić na obszarach wiejskich… Zresztą myśmy 
do budżetu w zeszłym roku zrobili taką poprawkę, 
żeby przeznaczyć na ten cel dodatkowe pieniądze. 
A teraz się z tego funduszu jeszcze dużą część za-
biera. I równocześnie obywatele… E tam obywatele, 
młodzi ludzie. Przecież młodzi ludzie mają się uczyć 
zdalnie, mają korzystać z internetu, siedząc w do-
mach, mają uczyć się, podnosić swoje kwalifikacje. 
Ale oni na dużej części Polski, na tych obszarach 
wiejskich, nie mają możliwości korzystania z udo-
godnień szerokopasmowego internetu. Wszyscy 
mówią – minister Czarnek i jeszcze inni jacyś tam 
mądrzy ludzie – że uczymy się zdalnie i mamy 
wszystko w internecie. Tylko że to dotyczy ludzi 
w Warszawie, w Gdańsku i jeszcze w kilku innych 
miastach, ale już na obszarach wiejskich ten dostęp 
absolutnie jest utrudniony. I zamiast zwiększyć ten 
fundusz, upowszechnić, to się go ogranicza. Na to 
naszej zgody nie ma. I w związku z tym te kilka-
naście poprawek, które nie dotyczą tego Funduszu 
Szerokopasmowego, ale innych spraw. Dziękuję bar-
dzo, Panie Marszałku.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Nie widzę… A jest, jest.
Pan senator Czerwiński.
Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja właśnie do 
tej ostatniej sprawy…

No ja rozumiem, że zarówno w przypadku 
CEPiK, jak i Funduszu Szerokopasmowego esen-
cją jest informatyzacja…

(Senator Kazimierz Kleina: Dokładnie.)
A więc być może jest tak, że baza CEPiK została 

założona i teraz jest tylko kwestia bieżącego uzu-
pełniania, co nie wymaga tak dużo środków. A te 
pieniądze są potrzebne, nie wiem, na sieć szkiele-
tową, czyli w tym samym dziale, ale na troszeczkę 
inną funkcjonalność. Zabranie takiej możliwości 
elastycznego reagowania na potrzeby według mnie 
trochę kłóci się po prostu z rolą budżetu.

(Senator Kazimierz Kleina: Można, Panie 
Marszałku?)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Panie Senatorze, dokładnie ten zarzut, który 
pan tu opisał, ale jakby troszkę inaczej… My mó-
wimy dokładnie to samo. Jeżeli fundusz CEPiK 
w takiej wysokości nie jest potrzebny, to trzeba 
go ograniczyć i przekształcić tę ustawę o fundu-
szu CEPiK. Środki przeznaczone na te cele, które 
z tego funduszu mają być realizowane, ograniczyć, 
a resztę przeznaczyć na inne cele, np. na dostęp 
do internetu, budowanie sieci czy czegokolwiek. 
Ale nie tak, że ustawa zostaje, fundusz zostaje i na 

tym funduszu się gromadzi środki, a później się to 
zmienia doraźnie co roku tylko po to, żeby zabrać 
z tego funduszu pieniądze. Jeżeli, jeszcze raz mó-
wię, jest ich tam za dużo – bo w ubiegłym roku ten 
problem się pojawił i 2 lata temu też się pojawił… 
Jeżeli tak jest, bo ja nie wiem… Operatorzy CEPiK 
mówili: nie, bo my nie jesteśmy gotowi, potrzebu-
jemy itd. Przynajmniej tak tłumaczyli w zeszłym 
roku. Ja tego nie wiem. To niech tak będzie.

Ale jeżeli chodzi o ten Fundusz Szerokopasmowy, 
to jest chyba takie powszechne odczucie, że jest pro-
blem z dostępem do szerokopasmowego internetu 
w ośrodkach wiejskich, na obszarze wiejskim. Co 
więcej, pan mówił… Jak pan nazwał fachowo tę sieć 
internetu?

(Senator Jerzy Czerwiński: Szkieletowy.)
Szkielet.
On został do 2015 r. – przepraszam, że tak się 

tutaj pochwalę: do naszych czasów – zbudowany 
w całości. I w latach następnych miało być wła-
śnie rozprowadzanie tego przez różnych operato-
rów i podłączanie do poszczególnych gospodarstw 
domowych. A ten fundusz powstał po to, żeby tam, 
gdzie jest to nierentowne przedsięwzięcie, można 
było je wesprzeć. Chodziło o projekty przygotowane 
np. przez gminy, bo trzeba to tam zrobić.

No i dzisiaj internet, że tak powiem, przez 
wieś przechodzi – takich przykładów ja mam peł-
no w moim regionie, np. w gminnie Sierakowice, 
Wszędzie są te główne linie, idą przez każdą wio-
skę, ale nie można się podłączyć. W gminie Cewice, 
w powiecie lęborskim przez każdą wioskę przepro-
wadzone, w gminie Łeba, w gminie Nowa Wieś 
też poprowadzone, ale nie ma przyłączenia do 
internetu. Ja w tej sprawie wielokrotnie pisałem 
oświadczenia. Odpowiedzi są – wiadomo, jak to 
w przypadku oświadczeń – na okrągło takie: robi-
my, staramy się, będziemy, wszystko jest w najlep-
szym porządku. Ale to wyraźnie widać… Gdybym 
zapytał pana senatora, jak to jest w pana okręgu, 
pana, pana itd., to okazałoby się, że, niestety, to 
wszystko kuleje.

Oczywiście myśmy poprosili pana ministra, 
żeby wytłumaczył nam kwestię szerokopasmowe-
go internetu bardziej szczegółowo. No bo szeroko-
pasmowy internet to jest de facto coś takiego jak 
elektryfikacja Polski po wojnie. No, taka jest praw-
da. Prawda? Dostęp do szerokopasmowego inter-
netu to jest dostęp do wiedzy, możliwość uczenia, 
kształcenia itd. Choćby wszystkie linie przesyłowe 
wysokiego napięcia były poprowadzone przez całą 
Polskę, ale nie można byłoby doprowadzić prądu 
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do gospodarstwa domowego… Nic by to nie dało. 
O to chodzi. Nasza wola jest taka, żeby po prostu 
pokazać, że to się wreszcie zaczyna robić. W wie-
lu miejscach to się dzieje. Nawet do mojego biura 
doprowadzono szerokopasmowy internet. Ale to 
jest w wielkim bloku; po wielkich interwencjach, 
po różnych innych rzeczach doprowadzili. Ale to 
już jest temat na inną debatę, to jest inna kwestia. 
W kuluarach panu senatorowi opowiem o kuli-
sach. Robił to największy operator. Nie do prze-
skoczenia… A co dopiero ma zrobić taki zwykły 
mały człowiek?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jerzy Zając… Nie, Józef Zając. 

Przepraszam, Józef Zając.

SENATOR 
JÓZEF ZAJĄC 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam dwie myśli, które chciałbym tutaj wyrazić. 

Postaram się, aby były wyrażone w formie zapytań.
Pierwsza sprawa jest związana ze służbą zdro-

wia. Otóż wiele obecnych trudności w zakresie 
funkcjonowania służby zdrowia jest wynikiem czy 
konsekwencją monopolistycznego działania wyż-
szych uczelni medycznych. Głoszę to od jakiegoś 
czasu, a teraz korzystam z okazji, żeby to powtó-
rzyć. Widać to było wszędzie od czasu, kiedy zaczę-
ła się sprawa COVID – brak lekarzy w szpitalach, 
ogromny brak pielęgniarek, kilkuletnia przerwa 
w kształceniu pielęgniarek. Dobrze, że wreszcie na 
nią zareagowano. Powiem, że to wszystko wymaga 
naprawdę dużej pracy i dużych zmian.

(Sygnał timera)
I teraz pytanie: czy mamy szansę na to, żeby 

złamać monopolistyczny opór akademickich uczel-
ni medycznych?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Senatorze, przepraszam bardzo. Minuta 
już minęła. Mamy tu takie urządzenie, na którym 
to się wyświetla. Sygnał jest już bardzo nachalny.

(Senator Józef Zając: To już koniec.)
Zadał pan pytanie?
(Senator Józef Zając: Tak, oczywiście.)
Dziękuję serdecznie.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Zwróciłem uwagę na ten problem. Rzeczywiście 

w ustawie okołobudżetowej problem, o którym pan 
mówi, jest wskazany. Propozycja jego rozwiązania 
jest dokładnie taka, że kolejne 2 uczelnie, które 
będą mogły uruchomić kierunek lekarski, będą 
zlokalizowane w Warszawie. Jedna będzie w in-
nym mieście, też dużym, gdzie także jest uczel-
nia medyczna. Wydaje mi się, że w tej sprawie 
– tak się wydaje większości komisji – minister-
stwo powinno przyjąć inną zasadę. Wiadomo, że 
to jest działanie długofalowe, że nic nie powsta-
je od razu, a szczególnie uczelnia medyczna. Ona 
nie powstanie z dnia na dzień. Jeżeli nie przyjmie 
się pewnej filozofii, takiej, że uczelnie o różnych 
profilach mogą być w mniejszych ośrodkach aka-
demickich, to będziemy tylko pogłębiali sytuację, 
w której będzie dominacja kilku ośrodków. A to 
zawsze prowadzi do tego, że możliwość kształce-
nia dla młodych ludzi, którzy mieszkają poza me-
tropoliami, będzie ograniczona. Zwracamy na to 
uwagę. Senat przy różnych okazjach wielokrotnie 
o tym mówił. Wydaje mi się, że ta zasada powinna 
nas obowiązywać, i stąd taka poprawka. Mówimy, 
że powinny być środki na uruchomienie nowych 
kierunków lekarskich, a to, do których uczelni po-
winny trafić, powinno wynikać z pewnej wyższej, 
mądrzejszej myśli, która powinna temu wszystkie-
mu przyświecać. Dzięki takim decyzjom, de facto 
politycznym, powstało w przeszłości wiele uczelni. 
Uczelnie zawsze mają w sobie element miastotwór-
czy. To są miejsca, w których zatrzymują się mło-
dzi ludzie i do których przybywają profesorowie. 
Dlatego złożyliśmy taką propozycję, wprowadzili-
śmy taką poprawkę.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
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Nie ma już więcej pytań. Dziękuję.
(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
finansów.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w spra-
wie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowi-
sko rządu?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Razem z projektem ustawy budżetowej na rok 

2022 przekazany został do Sejmu projekt ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach służących realiza-
cji ustawy budżetowej na rok 2022. Na posiedze-
niu plenarnym w dniu 17 listopada Sejm uchwalił 
ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2022. Można 
powiedzieć, że co roku wraz z projektem usta-
wy budżetowej składany jest projekt ustawy 
okołobudżetowej.

W ramach uchwalonych rozwiązań kontynu-
owane jest stopniowe odmrażanie zakładowe-
go funduszu świadczeń socjalnych o kolejny rok, 
względem roku 2021, podstawę ma stanowić rok 
2019. Zaproponowano również podstawę do usta-
lenia w roku 2022 wynagrodzenia zasadniczego 
sędziów i prokuratorów. Można powiedzieć, że 
analogicznie do wysokości wzrostu wynagrodzeń 
w sferze budżetowej, gdyż po takim rozliczeniu by-
łoby to ok. 4,4%.

W zakresie tzw. ustaw kominowych zostały 
zaproponowane 2 regulacje. W stosunku do mak-
symalnych wynagrodzeń osób podlegających prze-
pisom ustawy o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi zaproponowa-
no wzrost w stosunku do poziomu z 2021. I tu moż-
na powiedzieć, że dotyczyłoby to tzw. starej ustawy 
kominowej z 2000 r. i dotyczyłoby to bardziej np. 
szefów agencji sektora publicznego, a w przypadku 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spół-
kami utrzymana została regulacja obowiązująca 
w roku bieżącym, czyli tam podstawa nalicza-
nia wynagrodzeń byłaby zamrożona na poziomie 
z roku 2016. 

Istotnym rozwiązaniem zawartym w tej usta-
wie jest wprowadzenie możliwości przekazywa-
nia w 2022 r. przez ministra finansów skarbowych 
papierów wartościowych uczelniom publicznym 
w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – 
uczelnia badawcza”, Agencji Badań Medycznych, 
Narodowemu Funduszowi Zdrowia, a  także 3 
uczelniom, Uniwersytetowi Warszawskiemu, 
Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu 
i Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
na rozpoczęcie lub prowadzenie studiów na kie-
runku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, oraz 
Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zada-
nia w zakresie ochrony powietrza, przedsięwzięć 
służących rozwojowi zeroemisyjnego transportu 
oraz wsparcia transformacji gospodarki w kierun-
ku neutralności klimatycznej.

W ustawie przewidziano również dodatkowe 
źródło finansowania zadań państwa w zakresie in-
formatyzacji z Funduszu Szerokopasmowego i fun-
duszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

W trakcie prac sejmowych projekt ustawy zo-
stał uzupełniony m.in. o takie regulacje jak zasile-
nie Krajowego Funduszu Drogowego, dokończenie 
likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia 
Środowiskowego w Sosnowcu, a także wsparcie za-
dań oświatowych realizowanych przez samorządy 
w zakresie wychowania przedszkolnego. 

Wysoki Senacie, chciałbym jeszcze odnieść się 
do kwestii poruszanej przez pana przewodniczą-
cego Kazimierza Kleinę, w zakresie finansowania 
infrastruktury transportu lądowego. Ustawa o fi-
nansowaniu infrastruktury transportu lądowego 
stanowi, że wydatki związane, generalnie mówiąc, 
z budową i zarządzaniem infrastrukturą transpor-
tu lądowego ustala się na poziomie nie niższym niż 
18% planowanych na dany rok wpływów z podatku 
akcyzowego od paliw silnikowych. I tutaj doszło do 
znacznego przyspieszenia zadań w ramach progra-
mu i wydatkowania środków w roku 2021. Ale nie 
chodzi tu o jakieś zmniejszenie środków na pro-
gram. Program będzie utrzymany i zrealizowany 
w całości, nie ma tu ani kwotowych, ani zakreso-
wych ograniczeń programów. No, mogę to podać na 
takim prostym przykładzie, że 18 plus 18 to 36, ale 
również 20 plus 16 to 36. I nie ma tutaj jakichkolwiek 
ograniczeń w zakresie nakładów na infrastruktu-
rę, po prostu pewne wydatki udało się przyspieszyć 
i zrealizować wcześniej. Niezależnie od tego… Jeżeli 
chodzi o kwestię kwoty, to mam tutaj informację 
z Ministerstwa Infrastruktury, że kwota środków 
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budżetowych dostępnych na realizację zadań trans-
portowych w 2022 r.  będzie – kwotowo – o ponad 
1,7 miliarda większa niż w 2021 r.

Pani Marszałek, Wysoki Senacie, jeżeli byłyby 
pytania w kwestii zadań związanych z informa-
tyzacją, to ja bym sugerował przekazanie głosu 
panu ministrowi Adamowi Andruszkiewiczowi 
z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ja mam rozumieć, że teraz pan minister, 

czy dopiero na pytania? Pytania…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Sebastian Skuza: Myślę, że gdy pojawią się pytania.)
Dobrze, bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
(Głos z sali: Pan senator Czerwiński.)
Ale jeszcze wcześniej zdalnie zgłaszał się pan 

senator Wadim Tyszkiewicz.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz…
To w takim razie pan senator Jerzy Czerwiński, 

a  pana senatora Tyszkiewicza będziemy 
wywoływać.

Pan senator. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja mam 2 pytania związane z informatyzacją, 

do art. 22, 32, 33. Ale do pana ministra mam z kolei 
pytanie związane z art. 39. Tam jest artykuł, który 
komisja proponuje wykreślić, to jest ta zmiana wy-
datków między działami w budżecie MON. Proszę 
mi powiedzieć, czego dokładnie miałaby ta sprawa 
dotyczyć, to może uspokoimy komisję i wycofa się 
z tej poprawki.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!

Poprawka dotyczy możliwości przesuwania wy-
datków zaplanowanych w części 29 pomiędzy dzia-
łami klasyfikacji budżetu państwa. Jesteśmy objęci 
zobowiązaniami traktatowymi do wydatkowania 
kwoty określonego procentu PKB na obronność. 
I tu chodzi de facto o zapewnienie pewnej elastycz-
ności przy przenoszeniu pomiędzy dziełami, czego 
co do zasady nie ma możliwości zrobić bez zmiany 
ustawy budżetowej. Jednakże jest to cel szczególny, 
cel obronny, a limit, który mamy wydatkować, jest 
określony, można powiedzieć, umową międzyna-
rodową. No więc tutaj chodzi o zapewnienie takiej 
elastyczności w obszarze obrony narodowej. Cel jest 
zachowany, czyli jest to w części 29 „Obrona narodo-
wa”. A czasem w jednym, bo można nawet popatrzeć 
na to z punktu widzenia efektywności, w jednym 
dziale są środki z niewykonanych zadań niezależ-
nie od organu nadzorującego wykonanie części, 
a w drugim może czegoś brakować. Tak że owszem, 
taka elastyczność, jeżeli chodzi o obronę narodową, 
jest jak najbardziej zdaniem projektodawcy zasadna.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Jeszcze raz pytam, czy pan senator Wadim 

Tyszkiewicz jest już dostępny.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Czy się słyszymy? 

Czy słyszymy się teraz?)
Tak, Panie Senatorze. Proszę bardzo.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Mam jedno pytanie. Czy mógłby pan się odnieść 

do według mnie skandalicznych propozycji doty-
czących regulacji wynagrodzeń dla sędziów: czy to 
dotyczy ustawy kominowej, o której pan wcześniej 
mówił? Pytam, bo wynagrodzenie sędziów…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Co jest kompletnie niezrozumiałe, bo to jest 

łamanie art. 7, 48 i 91. Z tego, co tutaj wyliczyli-
śmy, wynika, że sędziowie w przyszłym roku do-
staną podwyżkę płacy w wysokości 26 zł. Jak to się 
ma w kontekście podwyżek wynagrodzeń dla po-
słów, senatorów, dla samorządowców? Czy środo-
wisko sędziowskie w tym momencie nie czuje się 
pokrzywdzone i traktowane w jakiś specjalny spo-
sób? Dziękuję.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
No, przede wszystkim chciałbym zdementować 

wysokość podwyżki w wysokości 26 zł dla sędziów 
i prokuratorów. Jak już powiedziałem, te 26 zł wy-
nikające z zapisów w ustawie ma tylko charakter 
uzupełniający i wzrost wynagrodzenia dla sędziów 
i prokuratorów będzie w wysokości takiej, jaka jest 
w państwowej sferze budżetowej, czyli ok. 4,4%. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Ministrze, a jakie byłoby wynagrodzenie 
sędziów, gdyby art. 8 nie było w tej nowelizacji?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA 

Mam tu gdzieś, Panie Senatorze, może to znaj-
dę w swoich materiałach… Myślę, że byłoby wyż-
sze o jakieś kilkanaście procent. Niestety jakoś 
nie mogę… Myślę, że zaraz znajdę, więc… Pani 
Marszałek, Wysoki Senacie, wzrost przy takim 

mnożniku sędziego sądu rejonowego… Ustawa oko-
łobudżetowa dawałaby ustalenie wynagrodzenia 
na poziomie 10 tysięcy 353 zł 48 gr. Ustawa około-
budżetowa na rok bieżący mroziła wynagrodzenia 
sędziom i prokuratorom, było to wynagrodzenie, 
przy tym samym mnożniku, na poziomie 9 tysięcy 
920 zł 44 gr. Stawka ustawowa wynosiłaby, gdyby 
nie było tego art. 8, o którym mówi pan senator, 
11 tysięcy 284 zł 27 gr. Tak że wzrost w stosunku do 
roku 2021 wynosi 433 zł i 4 gr, a spadek w stosunku 
do zapisów ustawy – minus 930 zł i 78 gr.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Chciałbym dopytać, Panie Ministrze, czy dobrze 
zrozumiałem… Wynagrodzenia sędziowskie mieli-
śmy teraz zamrożone.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza: Tak.)

Ten wzrost… Skreślenie art. 8 w swojej konse-
kwencji spowodowałoby, jak rozumiem, że wzrost 
tych wynagrodzeń obejmowałby zarówno okres 
zamrożenia wynagrodzeń, jak i ten okres, w któ-
rym przewidujecie wzrost dla sfery budżetowej. 
Chodzi o te ponad 4%. Czy dobrze zrozumiałem? 
Jeżeli w tej części swojej analizy nie popełniłem błę-
du, ale proszę to ewentualnie zweryfikować… Czy 
jednak państwo nie uważacie… Mieliśmy już wy-
roki Trybunału Konstytucyjnego, że zamrożenie 
wynagrodzeń sędziowskich… No, kiedyś już mieli-
śmy taką sytuację, bodaj w 2009 r., i Trybunał w tej 
sprawie wypowiedział się negatywnie. Czy jednak 
nie uznaje pan za właściwe i bezpieczne w wymia-
rze prawnym skreślenie tego art. 8 z tej regulacji?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
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Odpowiadam na pierwszą część pytania twier-
dząco. Gdyby nie było art.  8, to wzrost wyna-
grodzenia obejmowałby po prostu wyższą bazę 
i przeciętne wynagrodzenie, które jest podstawą 
do naliczenia wynagrodzeń sędziów. Wypełniałby 
również tę lukę i nadganiałby, można powiedzieć, 
to, co było zamrożone. Dokładnie tak.

Jeżeli chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 
to ja, pracując nad projektem ustawy okołobudżeto-
wej… Pamiętam, że był również wyrok, który stano-
wił, iż w szczególnych latach może być taka sytuacja, 
że te wynagrodzenia mogą być mrożone. Zwracam 
uwagę, że nie mamy do czynienia z mrożeniem, 
wręcz z odmrożeniem i wzrostem o taki sam stopień, 
o jaki zostało podwyższone wynagrodzenie w sferze 
budżetowej. Chodzi o 4,4% dla sędziów i prokura-
torów. W roku bieżącym dla sfery budżetowej rów-
nież były zamrożone wynagrodzenia, odmrożone 
byłyby w roku 2022. I tu decyzja na poziomie Rady 
Ministrów, ustalenie co do projektu rządowego było 
takie, że i sędziowie, i prokuratorzy, i sfera budżeto-
wa mają taki sam, można powiedzieć, plan wzrostu.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Sebastian Skuza: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję. I proszę o…
(Senator Jerzy Czerwiński: A może jeszcze odpo-

wiedź osoby odpowiedzialnej za informatyzację?)
Na to pana pytanie…
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, tak.)
Dobrze.
(Senator Jerzy Czerwiński: Chodzi o art. 32, 

czyli…)
Czy pan minister mógłby z miejsca… Tak, mógł-

by pan minister z miejsca odpowiedzieć. Tylko pro-
szę usiąść tam, gdzie jest mikrofon.

(Rozmowy na sali)
Czy pan minister pamięta pytanie pana sena-

tora Jerzego Czerwińskiego?

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
ADAM ANDRUSZKIEWICZ 

Pani Marszałek, wydaje mi się, że chodzi…

(Głos z sali: Mikrofon.)
(Rozmowy na sali)
Już? Działa?
Pani Marszałek, dziękuję bardzo.
Rozumiem, że chodzi o pytanie pana senatora 

zadane w kontekście Funduszu Szerokopasmowego. 
Tak?

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Komisja zaproponowała, żeby usunąć art. 32…
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Adam Andruszkiewicz: Tak.)
…i 33.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Adam Andruszkiewicz: Dobrze, już 
wiem.)

Według mnie jest to niekorzystne w kontekście 
możliwości realizacji budżetu. Prosiłbym o kilka 
szczegółowych informacji. Dlaczego te artykuły po-
winny się znaleźć w tej ustawie?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
ADAM ANDRUSZKIEWICZ 

Bardzo dziękuję.
Szanowna Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście są to po-

prawki, które w naszej opinii, w opinii rządu, 
ministra do spraw cyfryzacji, są niekorzystne 
w kontekście realizacji budżetu, dlatego że blokują 
one możliwość wykorzystania tych środków zawar-
tych zarówno w funduszu CEPiK, jak i w Funduszu 
Szerokopasmowym na inne niezwykle ważne za-
dania związane z informatyzacją państwa, ale tak-
że na zadania, które wynikają z bieżących potrzeb 
związanych z nieplanowanymi sytuacjami, cho-
ciażby z pandemią COVID-19.

Jeśli chodzi o egzemplifikację mojej tezy, to 
chciałbym, Pani Marszałek, Szanowni Państwo, 
podkreślić, że w zeszłym roku dokonywaliśmy 
podobnych przesunięć, właśnie z tych 2 funduszy. 
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Dzięki temu, Szanowni Państwo Senatorowie, 
Wysoka Izbo, udało nam się zrealizować szereg 
ważnych działań, które chciałbym tutaj, z tego 
miejsca, przytoczyć. Oczywiście mam tu na myśli 
m.in. wdrażanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, 
której celem jest wsparcie podłączenia do sieci 
tych szkół, których podłączenie, ze względu na ich 
szczególnie trudne położenie inwestycyjne, obar-
czone jest szczególnie wysokimi kosztami. I na 
to właśnie były przesuwane środki z Funduszu 
Szerokopasmowego. Tutaj padały zarzuty ze 
strony Wysokiej Komisji, właśnie w kontekście 
Funduszu Szerokopasmowego. No, my tych środ-
ków nie przeznaczamy na jakieś zakupy bieżące, 
np. na zakup jakichś samochodów dla minister-
stwa etc. Przeznaczyliśmy je właśnie na wsparcie 
szkół, na podłączenie tych szkół do sieci szerokopa-
smowych, mimo że te koszta były bardzo wysokie. 
Przeznaczyliśmy te środki również na funkcjono-
wanie i rozwój aplikacji, które umożliwiały nam 
walkę z pandemią. Wsparcie Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej – na to także były przeznaczane środki 
z Funduszu Szerokopasmowego. To było dla nas 
niezwykle istotne. Z tego też względu chcemy mieć 
taką możliwość, żeby przeznaczać te pieniądze na 
takie właśnie działania. 

Aczkolwiek słuchając pana senatora Kleiny… 
Ja oczywiście rozumiem zdanie pana senatora 
i zgadzam się, że tych białych plam jest zdecydo-
wanie za dużo. Panie Senatorze, w związku z tym 
spieszę z pewną deklaracją. W pierwszej kolej-
ności odniosę się do faktów historycznych, krót-
ko oczywiście. Zważam na czas, bo słyszałem, że 
musimy się spieszyć. Pani Marszałek, od 2016 r. 
do dzisiaj podłączyliśmy niemal 1 milion gospo-
darstw domowych w naszym kraju, a do 2023 r. 
planujemy podłączenie 2 milionów gospodarstw 
domowych, na co przeznaczymy środki w kwo-
cie 4 miliardów zł. W ramach KPO i innych fun-
duszy przeznaczymy kolejne 9 miliardów zł na 
pokrycie białych plam i zapewnienie sieci sze-
rokopasmowej w polskich gospodarstwach do-
mowych. No, oczywiście będziemy przeznaczać 
jeszcze większe środki na informatyzację szkół, 
chociażby na dostęp szkół do sieci szerokopasmo-
wej. Więc, Szanowni Państwo, absolutnie nie jest 
tak, że my tu zabieramy kilkadziesiąt milionów 
złotych z Funduszu Szerokopasmowego. No, ok. 
50 milionów zł z Funduszu Szerokopasmowego 
przeznaczamy chociażby na podłączenie DPS-ów, 
domów pomocy społecznej, w których – pandemia 
nam to pokazała – informatyzacja, cyfryzacja jest 

szczególnie ważna. Stąd taka decyzja, żeby te środ-
ki tam przesunąć. Mówimy tutaj o kwotach idących 
w miliony, dziesiątki milionów złotych, jeśli chodzi 
o tę kwestię. Panie Senatorze, my planujemy prze-
znaczyć kolejne miliardy złotych na pokrycie tych 
białych plam. To wszystko może zostać przez nas 
udowodnione, także na piśmie. I właśnie dlatego 
prosiłbym Wysoką Izbę o to, żeby tych poprawek 
nie uwzględniać. Z punktu widzenia realizacji bu-
dżetu one naprawdę nam nie pomogą w tych za-
daniach bieżących. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Nie ma już więcej pytań.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Pawła 

Arndta.

SENATOR 
PAWEŁ ARNDT 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Po bardzo obszernym wystąpieniu pana prze-

wodniczącego Kazimierza Kleiny właściwie niewie-
le mam do dodania. Chcę powiedzieć, że w pełni się 
zgadzam z opiniami, które wygłosił pan przewod-
niczący. Niemniej jednak chciałbym powiedzieć 
kilka zdań. Pan przewodniczący, rozpoczynając 
posiedzenie komisji budżetu i finansów na temat 
ustawy okołobudżetowej, stwierdził, że są osoby, 
które uważają, że ustawy okołobudżetowej mogło-
by w ogóle nie być. I ja właśnie należę do takich 
osób, uważam, że najlepiej byłoby gdyby ustawy 
okołobudżetowej rzeczywiście mogło nie być. Ale 
jestem realistą, wiem, że to jest mało prawdopo-
dobne, ustawa okołobudżetowa była w przeszłości, 
jest dzisiaj i pewnie będzie jeszcze przez następ-
nych parę lat. Dlaczego uważam, że powinno jej 
nie być? Są ustawy, są przepisy, zwłaszcza przepi-
sy ustawy o finansach publicznych, i powinniśmy 
się do nich stosować. Jeśli są zadania, które w jakiś 
sposób kolidują z tymi przepisami, to zmieniajmy 
te ustawy na dobre, a nie tylko zgodnie z potrzeba-
mi jednorocznymi. 

Ustawa okołobudżetowa ma właściwie tytuł: 
ustawa o szczególnych rozwiązaniach które pomogą 
zrealizować ustawę okołobudżetową. O szczególnych 
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rozwiązaniach. Te szczególne rozwiązania są zwią-
zane ze szczególnymi przypadkami. Ja jestem 
w stanie się zgodzić, że teraz jest taki szczególny 
przypadek, pandemia z pewnością jest takim przy-
padkiem, w przeszłości, kilkanaście lat temu takim 
przypadkiem z pewnością był kryzys ogólnoświato-
wy. Zgodziłbym się, że być może w takich przypad-
kach trzeba zastosować jakieś przepisy jednoroczne, 
które ułatwią realizację ustawy budżetowej, ale to 
są takie przypadki szczególne. Myślę, że w ustawie 
okołobudżetowej są zapisy, których tam być nie po-
winno, które nie musiałyby się tam znaleźć. Szereg 
przepisów właściwie powtarza się z roku na rok, 
one znajdują się w każdej ustawie okołobudżetowej. 
Pytanie, czy tak być musi. Tutaj zawsze szczegól-
nie dyskutujemy o wynagrodzeniach, bo to jest taka 
newralgiczna sprawa. Dzisiaj dyskutujemy o wyna-
grodzeniach sędziów i pracowników sądów, proku-
ratur. Ja myślę, że trzeba by znaleźć jakiś algorytm, 
który jednoznacznie powiedziałby nam, kiedy mo-
żemy mrozić wynagrodzenia w budżetówce, o ile, 
czy powinniśmy je podnosić. Można to powiązać, 
nie wiem, chociażby ze wzrostem PKB. My właści-
wie co roku albo mrozimy te wynagrodzenia, albo je 
podnosimy o jakąś część, albo je uwalniamy, to się 
powtarza z roku na rok.

Druga sprawa, która w moim przekonaniu jest 
istotna, to taka, że w ustawie okołobudżetowej 
znajdują się zapisy, które do tej pory łamałyby np. 
ustawę o finansach publicznych. Oczywiście za-
pisy ustawy okołobudżetowej jak gdyby korygują 
te zapisy ustawy o finansach publicznych i szereg 
innych ustaw, pan przewodniczący Kleina mówił, 
że zmieniamy 12 ustaw. Rzeczywiście lepiej by-
łoby, gdybyśmy nie musieli tego robić. Tutaj padł 
przykład umożliwiania szefowi kancelarii prezy-
denta przenoszenia wydatków pomiędzy działa-
mi, a rzecz dotyczy zabytków. Pytanie jest takie, 
czy akurat w kancelarii prezydenta tak trudno jest 
określić wielkość środków przeznaczonych na po-
szczególne zadania. Wszystkie inne jednostki, któ-
re realizują takie same czy podobne zadania, nie 
mają takiej możliwości. Uczelnie wyższe, o których 
tutaj dyskutujemy… Jestem w pełni za tym, żeby te 
uczelnie się rozwijały, zwłaszcza jeśli chodzi o wy-
działy lekarskie, ale tutaj nie ma jednoznacznego 
uzasadnienia, dlaczego akurat takie, a nie inne 
uczelnie mają otrzymać środki. To nie jest jedno-
znaczne i to chyba wymaga pewnych korekt. Ale 
najgorszą, w moim przekonaniu, sprawą, która 
jest w ustawie okołobudżetowej, jest kwestia dal-
szego zaciemniania budżetu. To jest rzecz, o której 

dyskutujemy od dawna, i to niestety cały czas się 
powtarza. Nie chcę już mówić o przenoszeniu wy-
datków poza budżet, o finansowaniu z obligacji. 
Pan minister cały czas mówi, podając jako przykład 
uczelnie wyższe, że trudno, żeby uczelnie wyższe 
nie cieszyły się z tego, że otrzymują środki z obli-
gacji. Pewnie, lepiej, że otrzymują z obligacji, niż 
gdyby miały nie otrzymać wcale. Tyle że to nie jest 
właściwy sposób finansowania wydatków. Już nie 
chcę mówić o tych innych funduszach.

Kolejna sprawa to rola sejmowej Komisji Finansów 
Publicznych, która jest ograniczana. Pan przewodni-
czący Kleina stwierdził, a właściwie zadał pytanie, czy 
to w jakiejś mierze nie wynika z ograniczenia zaufania 
do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. W moim 
przekonaniu nie do końca tak jest. W sejmowej Komisji 
Finansów Publicznych Prawo i Sprawiedliwość ma 
większość. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby w sej-
mowej komisji finansów nie przeszły te ustawy, na któ-
rych rządzącym zależy. W związku z tym ta większość 
jest tu absolutnie wystarczająca do tego, żeby wyda-
wać takie opinie, na jakich rządowi zależy. Myślę, że tu 
jest inny problem. Tu chodzi o to, żeby niektóre rzeczy 
w ogóle nie ujrzały światła dziennego, bo jeżeli poja-
wią się na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, 
to również opozycja dowie się o tych wydatkach czy 
o przeniesieniach, czy o decyzjach, które państwo 
chcecie podejmować. W związku z tym lepiej sejmo-
wą komisję usunąć z toku decyzyjnego i wtedy nie ma 
problemu z tym, że wszyscy dowiedzą się o niektórych 
działaniach.

Tak że tych spraw, które w moim przekonaniu 
nie musiałyby się znaleźć w ustawie okołobudżeto-
wej, jest wiele. Pan przewodniczący Kleina przed-
stawił szereg poprawek, z którymi w pełni się 
zgadzam. My poprzemy tę ustawę okołobudżetową, 
ale chcielibyśmy, żeby te poprawki zostały przez 
Wysoką Izbę zaakceptowane. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Kazimierza Kleinę.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
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Chciałbym się odnieść tylko do jednej kwestii, 
czyli do tego wyjaśnienia pana ministra Adama 
Andruszkiewicza. Chcę powiedzieć, że ta odpo-
wiedź jeszcze bardziej przekonała mnie o tym, że 
coś złego się dzieje w kwestii podłączania gospo-
darstw domowych do szerokopasmowego interne-
tu. W ogóle mam coraz większe wątpliwości co do 
tego, czy jest jakaś logika w planowaniu finansów 
państwa przeznaczonych na ten cel. Skoro ten fun-
dusz na internet szerokopasmowy – on relatyw-
nie nie jest duży – jest przeznaczony na określone 
cele i pan minister mówi, że na szerokopasmowy 
internet rocznie wydajemy miliard, miliard, zno-
wu miliard, co roku jakieś tam ogromne kwoty, to 
ja pewnych rzeczy nie rozumiem. Nie rozumiem 
tego, że nie można w budżecie państwa wyzna-
czyć np. kilkudziesięciu milionów złotych z prze-
znaczeniem na te cele, o których tutaj wspominał 
pan minister, np. sanepid i różne inne, że trzeba 
to brać akurat z tego funduszu, który jest wprost 
przeznaczony na zapewnienie dostępu do internetu 
szerokopasmowego na obszarach wykluczonych. 
Jednocześnie pan minister mówi, że musieliśmy to 
wziąć, żeby m.in. szkoły można było podłączyć do 
szerokopasmowego internetu. Gdyby pan minister 
przyjrzał się tej sprawie, toby wiedział, że dzisiaj 
nadal wiele szkół nie jest podłączonych do szero-
kopasmowego internetu. Wspomniałem o gmi-
nie Cewice w powiecie lęborskim. Chyba dopiero 
w ubiegłym tygodniu próbowano podłączyć tam-
tejszą szkołę do szerokopasmowego internetu. To 
wcale nie jest mała szkółka, a trwało to tyle czasu.

Tak więc myślę… Aha, jeszcze taka sprawa. 
W ubiegłym roku przy okazji dyskusji o ustawie 
okołobudżetowej, o budżecie państwa, gdy też mó-
wiliśmy o tym, że nie można zabierać z funduszu 
na internet szerokopasmowy, nie można zabierać 
z funduszu CEPiK, to dyrektor departamentu od-
powiedzialny za sprawy przyłączenia do szeroko-
pasmowego internetu mówił mi: ależ proszę pana, 
przecież do tego jeszcze wszyscy, którzy są wokół 
szkół, będą mogli się podłączyć do tego szeroko-
pasmowego internetu. Chodziło o gospodarstwa 
domowe, które są zlokalizowane niedaleko, w nie-
dużej odległości od szkół, a które też będą mogły 
się podłączać. Nikt nigdzie nie może się podłączyć, 
mimo że to zostało publicznie powiedziane. A wy-
daje się, że to tak miało funkcjonować.

Tak więc prośba. Kwestia dostępu do szero-
kopasmowego internetu jest sprawą absolutnie 
zasadniczą. Wszystkie sieci zostały zbudowa-
ne. Teraz jest czas na ostatni element. Państwo 

jednak nie wykorzystaliście w pełni tych 6 lat na 
to, żeby to zrobić. Pan mówi, że do zeszłego roku 
podłączono internet do miliona gospodarstw. No, 
milion gospodarstw to jest dużo, ale daleko nam 
jeszcze do tego, żeby zostały zlikwidowane białe 
plamy. Tu chodzi o dostęp do wiedzy, do infor-
macji, o możliwość zdalnego uczenia się podczas 
pandemii. Zasłanianie się pandemią, mówienie, 
że musimy w jakimś urzędzie doprowadzić inter-my w jakimś urzędzie doprowadzić inter-
net… To niewątpliwie ważne. Ale jak dzieciak, który 
jest uczniem szkoły podstawowej czy średniej, ma 
uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, jeżeli nie ma 
dostępu do internetu? Bardzo często to wszystko 
było fikcyjne, więc proszę tutaj jakoś inaczej usta-
wić priorytet.

Jak mówię, kiedyś… Ja nie chwalę – jeszcze raz 
chcę to powiedzieć – czasów PRL, czasów powojen-
nych. Wtedy prądu nie było prawie nigdzie, choć na 
Pomorzu, w Wielkopolsce, na Śląsku prąd był dopro-
wadzony generalnie do większości wiosek. Potrafiono 
wtedy w ciągu kilku lat doprowadzić prąd do każdego 
gospodarstwa rolnego, odległego nawet o kilometry od 
elektrowni. A my dzisiaj, mając zbudowaną w Polsce 
całą sieć, potrzebujemy nie wiem czego. Dlaczego to tak 
długo trwa? Gdyby pan minister spróbował się zorien-
tować, gdzie można otrzymać informację, jak się pod-
łączyć do szerokopasmowego internetu, to zobaczyłby, 
że na stronach internetowych Orange czy innych ta-
kich instytucji są dane sprzed kilku miesięcy. Po moich 
interwencjach, pismach coś tam uaktualniają, ale dale-
ko jest do tego, żeby to naprawdę dobrze uaktualnić. Na 
ten temat nie ma nigdzie rzetelnej informacji. Niechby 
jakąś konkluzją z tego naszego posiedzenia było to, że 
ktoś tę sprawę wreszcie ruszy. Wystarczy przyjrzeć się 
moim oświadczeniom w sprawach internetu, żeby zo-
baczyć, jakie są odpowiedzi. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Beniamin Godyla oraz Beata Małecka-Libera złożyli 
swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję również, że głosowanie w sprawie 
rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

* Przemówienia w dyskusji złożyli do protokołu senatorowie 
Małecka-Libera i Szwed. Przemówienia – w załączeniu.
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Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-

stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 574, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 574 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W imieniu 3 komisji, które dziś wspólnie pra-

cowały, Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i  Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą, mam zaszczyt 
przedstawić sprawozdanie w  sprawie ustawy 
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektó-
rych innych ustaw

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy z poprawka-
mi. Zasadnicza treść ustawy, przepisy ustawy mają 
na celu usprawnienie procedury wyrażania zgody 
na pobyt stały i pracy cudzoziemców, a więc uela-
stycznienie dostępu do rynku pracy przybywają-
cych do Polski cudzoziemców.

Komisje zgadzają się z zasadniczą treścią usta-
wy, wnoszą do niej poprawki, które mają ją udo-
skonalić i wyeliminować błędy. Nawiązując do 
tego, co działo się na posiedzeniu połączonych 
komisji, chcę powiedzieć, że większość popra-ę powiedzieć, że większość popra-popra-
wek, jeśli nie wszystkie, miała aprobatę strony 
rządowej.

Poprawka pierwsza modyfikuje przepis w za-
kresie wydawania rozporządzeń, do czego ustawa 
upoważnia ministra spraw zagranicznych i mi-
nistra właściwego w sprawach pracy i polityki 
społecznej. Druga dotyczy odesłań i ma na celu 
zapewnienie jednolitości przepisów odnoszących 
się do zezwoleń na pobyt czasowy i zezwoleń na po-
byt stały. Trzecia dotyczy sformułowania odesłań 
do innego aktu normatywnego, a więc ma charak-
ter spójnościowy. Poprawka czwarta prawidłowo 
formułuje zakres przepisów, których stosowanie 
zostało wyłączone w odniesieniu do cudzoziem-
ców, którzy nie ukończyli trzynastego roku życia. 

Poprawka piąta rozwiewa wątpliwości dotyczą-
ce zamieszkiwania w jednej z jednostek admini-
stracyjnych azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej 
jako okoliczności uprawniającej do otrzymywania 
wizy repatriacyjnej. Poprawki szósta i siódma do-
konują korekt w odniesieniu do odesłań i relacji 
między przepisami. Podobnie poprawka siódma 
zmierza do prawidłowego sformułowania relacji 
między przepisami. Poprawka ósma uspójnia ter-
minologię stosowaną w przepisach. Poprawki dzie-
wiąta i dziesiąta modyfikują odesłania do ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze źródeł publicznych. Poprawka jedenasta ma na 
celu przesądzenie, iż wpłaty dokonywane w związ-
ku z przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową 
i nieprzekazane do budżetu państwa przed wej-
ściem w życie ustawy stanowią dochód powiatu 
w wysokości 50% tych wpłat.

Tak jak wspomniałem na początku, połączone 
komisje wnoszą o przyjęcie ustawy i zgłaszają do 
niej omówione przeze mnie poprawki.

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Bogdan Zdrojewski.
Zdalnie?
(Głos z sali: Tak.)
Panie Senatorze, słyszy nas pan?
(Głos z sali: Nie słyszy.)
(Senator Bogdan Zdrojewski: Proszę o włącze-

nie mikrofonu.)
Już jest pan senator.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do senatora sprawozdawcy, do 

Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Wiemy, że 
dziś najważniejszą grupą, grupą, która wypełnia 
nasz rynek pracy, są obywatele Ukrainy. Nie jestem 
członkiem żadnej komisji, która była wyznaczona 
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do opiniowania tego projektu. Chciałbym wie-
dzieć, jaka jest na koniec tego roku skala proble-
mów związanych z uzyskiwanymi właśnie przez tę 
grupę narodową uprawnieniami do zatrudniania 
się na polskim rynku. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Szanowny Panie Senatorze, nie jestem w stanie 
podać dokładnych danych, one są w gestii admini-
stracji rządowej. Mogę tylko powiedzieć, że cała no-
welizacja jest związana z zamiarem uproszczenia 
procedury i z niefunkcjonalnością urzędów działa-
jących w ramach obecnych, bardziej skomplikowa-
nych procedur prawnych. Wiemy również o tym, 
że w trakcie debaty – tutaj wyprzedzam rozwój 
wypadków – pan senator Libicki złoży jeszcze po-
prawkę dotyczącą uproszczenia procedury w od-
niesieniu do wniosków składanych przed wejściem 
w życie naszej nowelizacji. Bo nowelizacja zakłada 
istnienie kilku trybów. Ten najbardziej elastycz-
ny, najbardziej funkcjonalny będzie obowiązywał 
po wejściu w życie nowelizacji. Tak więc cała usta-
wa związana jest z identyfikowaniem niefunkcjo-
nalności i bardzo długimi procedurami, na które 
napotykają cudzoziemcy, no, zakładam, że przede 
wszystkim obywatele Ukrainy, bo oni przybywają 
do Polski w największej liczbie z zamiarem pod-
jęcia pracy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania panią senator 

Magdalenę Kochan.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Pan senator Ujazdowski częściowo już odpo-
wiedział na pytanie, które chciałam zadać, bo było 
ono w podobnym duchu, w którym było pytanie 
zadane przez mojego poprzednika, pana senatora 
Zdrojewskiego. Niemniej jednak muszę zapytać. Bo 
procedury, które obowiązują, to jedno, znajomość 
tych procedur to drugie, trudność rozumienia tych 
procedur to trzecie, a proste czynności, jakie trze-
ba wykonać, żeby dostać się na rozmowę do urzędu 
wojewódzkiego, w którym mogę złożyć odpowiednio 
wypełnione dokumenty, to czwarte. W urzędzie woje-
wódzkim w Szczecinie ok. 4.00 rano zaczynają się usta-
wiać kolejki, żeby dostać się do urzędu, a pracodawcy 
czekają na pracowników, bo brakuje rąk do pracy. Czy 
rozmawialiście państwo na ten temat podczas obrad 
połączonych komisji i czy jest na to remedium?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Bardzo dziękuję za to pytanie.
Myślę, że każdy z nas miał podobne doświad-

czenia. Kiedy miałem zaszczyt pełnić mandat posła 
do Parlamentu Europejskiego na Dolnym Śląsku, 
to bardzo wielu obywateli, pracodawców, ale także 
cudzoziemców przychodziło z podobnymi zażale-
niami. Ja jestem głęboko przekonany, że ta ustawa 
ma sens pod warunkiem dowartościowania perso-
nalnego, budżetowego instytucji odpowiedzialnych 
za udzielanie zgód cudzoziemcom i w uformowa-
niu się takiej kultury administracyjnej, która jest 
nastawiona na to, żeby sprawę załatwić, a nie na to, 
żeby sprawę oddalić. Myślę, że przy okazji debaty 
budżetowej, nad budżetem państwa na rok 2022, 
będziemy stawiać tę kwestię. Dzisiaj rozmawiali-
śmy o ustawie okołobudżetowej, a tam będziemy 
mieli prawo zapytać, czy za tą ustawą, za tą no-
welizacją stoi także pokrycie w postaci decyzji ad-
ministracyjnych, decyzji o wzmocnieniu instytucji 
administracyjnych.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
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To były wszystkie pytania.
A, nie… Jeszcze pan senator Jerzy Czerwiński.
Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, czy to jest tak, że w tej ustawie 

są przyjmowane pewne domniemania, tak bym to 
określił, które mają zastąpić stany faktyczne i po-
tem te domniemania albo się zrealizują, albo nie? 
Ja posługuję się tutaj opisem pochodzącym z Biura 
Legislacyjnego. Zacytuję: „przesądzenie, iż wymóg 
posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przez cu-
dzoziemca jest spełniony także wówczas, gdy na 
skutek udzielenia mu zezwolenia na pobyt czaso-
wy i pracę zostanie mu powierzona praca, z któ-
rej wynika tytuł do obligatoryjnego ubezpieczenia 
zdrowotnego”. Jeśli państwo dokładnie śledziliście 
ten tekst, to zauważyliście, że to oznacza, że zakła-
damy, że cudzoziemiec ma ubezpieczenie, jeśli… że 
w ten sposób możemy mu wydać zgodę na pracę, 
a on wtedy uzyska ubezpieczenie. A co się stanie, 
jeśli ten ciąg przyczynowo-skutkowy nie zostanie 
spełniony, zostanie przerwany? Co z takim cudzo-
ziemcem? Czy my tutaj za bardzo nie obciążamy 
państwa w tym zakresie?

(Sygnał timera)

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Zakłada się… To, co nazywa pan domniemaniem, 
to byłaby bardziej precyzyjna czy też ostrzejsza for-
muła prawna. Ale zakłada się uproszczenie proce-
dur polegające również na tym, iż zapewnienie czy 
deklaracja co do zatrudnienia, a właściwie pewnych 
form zatrudnienia, które przynoszą dochód na pod-
stawowym poziomie, oznacza posiadanie ubezpie-
czenia. Tak, tutaj ze strony ustawodawcy jest to, co 
nazywamy aktem dobrej woli. Ale alternatywą jest 
skomplikowany gąszcz przeszkód. Cudzoziemiec 
już zatrudniony musi okazywać dokumenty ubez-
pieczeniowe, ale nade wszystko odstępuje się od 
obowiązku zamieszkiwania… tzn. posiadania za-
meldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ale zgoda… Taka była intencja rządu, że jest tutaj 
pewien rodzaj dobrej woli czy też założenie pozy-
tywnego podejścia do wnioskodawcy. Rozumiem, 

że skoro rząd na podstawie własnych doświadczeń 
administracyjnych uznał, że trzeba uprościć tę pro-
cedurę i zredukować liczbę wymogów, to tak wła-
śnie identyfikuje jej obecną przewlekłość, mitręgę 
i wszystkie negatywne zjawiska związane z prze-
dłużaniem się tych procedur. Mogę powiedzieć, że 
moje osobiste zdanie jest takie, że przepisy zawar-
te w projekcie oceniam pozytywnie jako takie, któ-
re mogą odblokować postępowania w tej kwestii 
i uprościć procedurę. Ale ma pan rację, jest tutaj 
pewien rodzaj pozytywnego założenia w stosunku 
do wnioskodawcy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
wewnętrznych i administracji.

Witamy na sali Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców, pana Jarosława Szajnera.

Czy chce pan zabrać głos w sprawie rozpatry-
wanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

Proszę bardzo.

SZEF URZĘDU  
DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW 
JAROSŁAW SZAJNER 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie i Panowie 
Senatorowie!

Jestem dzisiaj dumny z tego, że udało się do-
prowadzić do tego momentu, kiedy jest ustawa 
pozwalająca na łatwiejsze i szybsze postępowa-
nie przy udzielaniu zezwoleń na pracę i pobyt dla 
cudzoziemców.

Odniosę się do zapytania senatora Zdrojewskiego. 
Przede wszystkim obywatele Ukrainy mają szanse 
na uproszczenie. Te procedury, które tu proponuje-
my, przede wszystkim pozwolą na szybszy i łatwiej-
szy sposób pozyskiwania pracowników, głównie 
z Ukrainy.

Bardzo dziękuję, że komisja przychyliła się 
do tego projektu. Bardzo też dziękuję senatoro-
wi Ujazdowskiemu za prezentowanie stanowiska. 
W imieniu rządu proszę o przyjęcie tej ustawy.
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To, co mogę dodać, w związku z tym, o co py-
tał senator Zdrojewski, czyli jak przedstawia się tu 
stosunek obywateli Ukrainy do innych obywateli, 
którzy starają się u nas o pracę, to jest to, że jest 
ich od 75 do 80%, w zależności od rodzaju zezwole-
nia. Już same dane za ostatni rok, jak mogę podać, 
pokazują, że tak naprawdę było od ok. 1 miliona 
600 do 1 miliona 800 zarejestrowanych w urzędach 
pracy oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziem-
cowi, a w tym ok. 80% oświadczeń dotyczyło oby-
wateli Ukrainy. Jeżeli chodzi o zezwolenie na pracę, 
o które występują pracodawcy do urzędów woje-
wódzkich, to było ich ok. 455 tysięcy, z czego od 
75 do 80% dotyczy obywateli Ukrainy. Jeśli chodzi 
o zezwolenia na pracę i pobyt, zezwolenia jednoli-
te, jest ich od 250 do 300 tysięcy rocznie, i też 89% 
dotyczy obywateli Ukrainy.

Tak że jeszcze raz chciałbym prosić Wysoką 
Izbę o przyjęcie przedstawionej ustawy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Libicki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
JAN FILIP LIBICKI 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, pytanie pierwsze. Jeżeli ta 

ustawa wejdzie w tym kształcie, to tak naprawdę 
będziemy mieli 3 tryby rozpatrywania wniosków. 
Według nowych przepisów – nowe wnioski, a także 
stare wnioski – w zależności od daty ich złożenia, 
każdy rozpatrywany trochę inaczej. Pytanie, tak-
że ze strony osób, które na co dzień, zawodowo się 
tym zajmują: dlaczego do wniosków już złożonych 
przed wejściem w życie ustawy nie można zasto-
sować jednolitego trybu, tylko rozbija się to na 2 
różne tryby? To jest pytanie pierwsze.

Pytanie drugie. Uważam, że ustawa idzie w do-
brym kierunku i dlatego pytam, jakie następne 

kroki planujecie państwo, żeby to usprawnić. To, 
co jest, jest niewystarczające.

I  pytanie trzecie: czy planujecie państwo 
wzmocnić kadrowo biura do spraw cudzoziemców? 
Pytam, bo – ja będę o tym jeszcze mówił w wystą-
pieniu – wydaje się, że stan kadrowy odpowiada 
sytuacji sprzed 10 lat, a przez ostatnie 10 lat sytu-
acja, jeśli chodzi o cudzoziemców w Polsce, rady-
kalnie się zmieniła. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

SZEF URZĘDU  
DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW 
JAROSŁAW SZAJNER 

Dziękuję za to pytanie, Panie Senatorze.
Odpowiadając na pytanie pierwsze, dlaczego 

te 3 tryby tak naprawdę, powiem, że dlatego, że 
ta ustawa w pewnym sensie jest ustawą ratunko-
wą dla spraw, które leżą w urzędach wojewódz-
kich ponad rok. To jest też związane z COVID, jak 
wiemy. Część urzędów działała hybrydowo, część 
była zamknięta, a wnioski spływały. I co się stało 
później? Później gospodarka spowolniła, a cudzo-
ziemcy zaczynali tracić pracę i zmieniać pracodaw-
ców. W tej chwili w naszym systemie prawnym jest 
to zapisane tak, że pracownik cudzoziemiec jest 
związany ze swoim pracodawcą zezwoleniem jed-
nolitym na pracę i pobyt, więc żeby zmienić pra-
codawcę, musiałby po raz kolejny – i tak też robi 
– złożyć wniosek o zezwolenie. I teraz wyobraźcie 
sobie państwo, że minął rok, a te sprawy leżały. 
Te sprawy leżały, ponieważ było ich bardzo dużo, 
a co pan senator też zauważył, kadry również nie 
były wystarczające do tego, żeby przerobić tak dużą 
liczbę spraw. Zwróćmy uwagę na to, że ta liczba 
w ostatnich 3 latach tak naprawdę się podwoiła, je-
żeli chodzi o wnioski o zezwolenie na pracę i pobyt. 
Teraz sytuacja tych cudzoziemców, którzy jeszcze 
rok temu składali wnioski o pracę i pobyt, także 
się zmieniła. Często to nie są ci sami pracodawcy, 
często ich ubezpieczenia, które wykupili, już wy-
gasły, często miejsca zamieszkania, które wskaza-
li w umowach najmu, w umowach użyczenia, też 
są już nieaktualne. Przyjęliśmy tę datę 1 stycznia 
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2021 r. dlatego, że w przypadku tych spraw jest już 
rok przedawnienia… przepraszam, nie przedaw-
nienia, tylko przeterminowania, że tak powiem. 
Dlatego w przypadku tych spraw dajemy szansę 
załatwienia ich od razu za pomocą oświadczenia 
pracodawcy i cudzoziemca, że będą postępowali 
zgodnie z tymi zasadami, według których powin-
ni postępować, bez wysyłania kolejnych kilku we-
zwań przez wojewodów. Chodzi o to, żeby już ich 
nie wzywać, bo zmiany na pewno będą, gdyż po 
roku… Umowy ubezpieczenia często podpisywane 
są na rok, umowy najmu – na rok, umowy o pracę 
też są podpisywane na krótsze terminy. Tak więc 
problem tych spraw rozwiązujemy.

A jeśli chodzi o nowsze sprawy, to damy szan-
sę wojewodom, by załatwili nowsze sprawy w nor-
malnym terminie. Dlatego też te nowe sprawy, 
które zostały złożone teraz i do których pracodawcy 
i cudzoziemcy starający się o pracę musieli przy-
gotować odpowiednie dokumenty… Nie chcemy 
tych dokumentów odkładać na bok, bo oni już się 
przygotowali i na podstawie tych dokumentów te 
decyzje można wydać. Ten tryb, który wydaje się 
trybem 3-etapowym albo 3-biegowym tak napraw-
dę, jest najbardziej optymalnym trybem, w jakim 
wojewodowie mogą ten problem rozwiązać u sie-
bie. Bo część spraw jest już rozpatrywana, te, które 
są z tego roku, część spraw jest nowych, a te stare 
sprawy często są takimi, do których należy sięgnąć 
i prowadzić je jeszcze przez 2, 3, 4 miesiące, zanim 
te wszystkie sytuacje zostaną wyjaśnione. A należy 
wziąć pod uwagę jeszcze jedno. Otóż sprawy sprzed 
roku to często są sprawy już nieaktualne, bo cu-
dzoziemców może w Polsce nie być, a wnioski są 
złożone. Zatem dajemy im szansę, by zgłosili się 
w ciągu 60 dni z oświadczeniem o tym, że na tych 
warunkach chcą wykonywać pracę. Ja osobiście 
pracowałem przez 4 lata w urzędzie wojewódzkim, 
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, zajmo-
wałem się też sprawami cudzoziemców i wiem, że 
ten tryb jest najbardziej optymalnym trybem po-
zwalającym na wyjście z zaległości, z obecnej sy-
tuacji, jeżeli chodzi o wojewodów.

Jeszcze jedno powiem. Jedną z najważniejszych 
zmian w tej ustawie jest zmiana oświadczenia o po-
wierzeniu pracy cudzoziemcowi. Takie oświadcze-
nie składa się do starosty. Tak jak mówiłem, 80% to 
są obywatele Ukrainy. Takich oświadczeń w ostat-
nich kilku latach mamy od 1 miliona 600 tysięcy 
do 1 miliona 800 tysięcy w ciągu roku. To oświad-
czenie obecnie zostanie zmienione, a konkretnie 
zostanie zmieniony okres jego obowiązywania. 

Obecnie jest to 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, 
czyli po 6 miesiącach wykonywania pracy cudzo-
ziemiec ma jakby karencję na wykonywanie pracy 
przez kolejnych 6 miesięcy i dlatego idzie po ze-
zwolenie na pracę do wojewody. Nie można po raz 
kolejny wystąpić z takim oświadczeniem o powie-
rzeniu pracy cudzoziemcowi do starosty. Obecne 
rozwiązanie daje taką możliwość. Pierwsze oświad-
czenie jest na 24 miesiące i każde kolejne jest moż-
liwe. Tak więc duży wymiar zadań z jednoczesnym 
ułatwieniem wszelkich formalności przechodzi do 
starostów. Dzięki temu zyskuje i starosta powiato-
wy, ponieważ 50% wpłaty za oświadczenie wpływa 
na konto starosty powiatowego, a 50% do budżetu 
państwa. Dzięki temu zwalniamy zasoby u woje-
wodów, które będą mogły zająć się zezwolenia-
mi na pracę i pobyt, tymi, które już bezpośrednio 
wpływają do wojewodów. Odpowiedziałem, Panie 
Senatorze?

(Senator Jan Filip Libicki: Ja się odniosę do tego 
w wystąpieniu.)

Dobrze. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jerzego 

Chróścikowskiego.
Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam pytanie. Do tej pory cały 

czas były problemy z zatrudnieniem cudzoziemców 
do pracy w gospodarstwach rolnych. Pan mówi, że 
pracował wcześniej w urzędzie, więc pan dosko-
nale zna temat grójecki, wie pan, jakie to zawsze 
były i są problemy. No, w innych regionach również 
brakuje ludzi do pracy. Oświadczenia są składane, 
są podpisywane… Ja rozumiem, że ta zmiana uła-
twi… A może utrudni? To się okaże, może utrud-
nić zamiast ułatwić. Czy będzie więcej biurokracji, 
czy mniej biurokracji? To też jest pytanie. Do tej 
pory rolnicy mogli zatrudniać u siebie na zasadzie 
umowy z KRUS. Chodzi o ubezpieczenie zdrowot-
ne w KRUS. Czy teraz, po tej zmianie przepisów, to 
będzie obowiązywało, czy teraz będą nowe zasady 
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i trzeba będzie na nowo wypracować… Bo przed-
tem rolnicy sobie uzgodnili, ustalili i było tak, że 
ci, którzy mogą zatrudniać w gospodarstwie rol-
nym, ubezpieczali – chodzi o tę część zdrowotną 
– w KRUS.

SZEF URZĘDU  
DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW 
JAROSŁAW SZAJNER 

Ta ustawa nie dotyka kwestii zatrudniania 
w gospodarstwach rolnych. Jeżeli chodzi o pracę 
sezonową, to ta ustawa tylko częściowo wskazuje 
podział tych środków, to, jak miałyby być stoso-
wane, ale nie dotyka tej materii, gdyż zezwolenie 
na pracę sezonową jest odrębnym zezwoleniem.

Czy ustawa zwiększa biurokrację, czy też ułatwia 
procedury… Ona ułatwia bardzo dużo, upraszcza. 
Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 
można uzyskać w 7 dni z urzędu pracy czy też sta-
rostwa powiatowego, w zależności jak to nazwiemy. 
A jeżeli chodzi o zatrudnienie cudzoziemców przez 
rolników, to ustawa nie wpływa w żaden sposób na 
obecny stan. Mogą zatrudniać w inny sposób… Ale je-
żeli chodzi o pracę sezonową, to ustawa nie zmienia 
zasad pracy sezonowej. Co zmienia? Zmienia przede 
wszystkim… Chodzi o zatrudnienie na zasadzie po-
bytu jednolitego, o zezwolenie jednolite na pracę i po-
byt, które wydają wojewodowie. I ustawa upraszcza te 
bardzo długie procedury. Jak powiedziałem, na pew-
no nie utrudni… Będą to zasady najprostsze, jakie są 
możliwe w tej chwili, czyli oświadczenie o powierze-
niu pracy cudzoziemcowi. I na to kładziemy nacisk.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Wadima 

Tyszkiewicza – zdalnie.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Słyszymy się, 

Pani Marszałek?)
Tak. Słyszymy się, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Pani Marszałek! Panie Ministrze!

Mam pytanie. Środowiska repatriantów są 
trochę zaniepokojone tą ustawą, ja ich próbu-
ję uspokoić. W  ogóle uważam, że ustawa jest 
dobra, tylko prosiłbym o wyjaśnienie kilku wąt-
pliwości, w zasadzie dwóch. Czy nie będzie tak, 
że prawo do uzyskania wizy repatriacyjnej utra-
ci osoba, która w przeszłości zamieszkiwała tere-
ny ogólnie wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 3, lecz 
później przeprowadziła się na tereny Federacji 
Rosyjskiej niewymienione w rozporządzeniu Rady 
Ministrów? Chodzi przykładowo o osobę, która 
wcześniej mieszkała w Kazachstanie, obecnie zaś 
mieszka w Sankt Petersburgu. To jest pierwsze 
pytanie.

I drugie. Jakie będą skutki ustawy w przypad-
ku osób, które mieszkały bądź obecnie mieszkają 
na terenach wyłączonych zgodnie z rozporządze-
niem i już złożyły wnioski o wydanie wizy krajowej 
w celu repatriacji lub uznania za repatrianta? Czy 
te osoby zostaną pozbawione prawa do repatriacji? 
Takie 2 pytania do mnie trafiły od tych środowisk. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

SZEF URZĘDU  
DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW 
JAROSŁAW SZAJNER 

Panie Senatorze, nie byłem twórcą zapisów 
ustawy repatriacyjnej, ale mogę poprosić dyrek-
tora Błeszyńskiego, który jest na sali, żeby odpo-
wiedział na to pytanie.

DYREKTOR  
DEPARTAMENTU PRAWA MIGRACYJNEGO 
W URZĘDZIE DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW 
MICHAŁ BŁESZYŃSKI 

Jeżeli mogę, w uzupełnieniu słów pana ministra 
Szajnera… Sam przepis ustawy o repatriacji, któ-
ry ustanawia podstawę do tego, żeby uzyskać wizę 
repatriacyjną, odnosi się do daty wejścia w życie 
tej ustawy. A późniejsze zdarzenia, dotyczące prze-
prowadzenia się danej osoby już po tym zdarzeniu, 
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w mojej ocenie są nierelewantne z punktu widzenia 
tego, czy ktoś jest uprawniony do tego, żeby uzy-
skać wizę repatriacyjną.

Wydaje mi się również, że w sytuacji, kiedy 
trwa postępowanie w celu wydania wizy repa-
triacyjnej i wniosek złożyła osoba zamieszkująca 
wcześniej na terytorium, które nie zostanie obję-
te rozporządzeniem jako azjatycka część Federacji 
Rosyjskiej, najprawdopodobniej konsul będzie sto-
sował dotychczasowe przepisy.

Ale wydaje mi się, że tutaj dobrze by było, gdyby-
śmy uzyskali… to znaczy żeby były wyjaśnienia pi-
semne ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
które zaproponowało to rozwiązanie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Czy pana senatora – do pana senatora 

Tyszkiewicza się zwracam – już satysfakcjonuje 
ta odpowiedź?

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Jeżeli dostanę na piśmie wyjaśnienie 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych jeszcze przed 
podjęciem decyzji w głosowaniu, to będę wdzięcz-
ny. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Ale jest jedna kwestia, Panie Senatorze – 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zostało 
upoważnione do reprezentowania rządu podczas 
rozpatrywania tej ustawy. Tak że raczej nie ma ta-
kiej opcji w tym momencie. Możemy jedynie prosić 
pana ministra o to, żeby ewentualnie na piśmie od-
powiedź na to pytanie pana senatora, z uwzględnie-
niem stanowiska ministra spraw zagranicznych…

Czy mogę pana ministra o to prosić?
(Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jarosław 

Szajner: Tak jest, Pani Marszałek.)
Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Bogdana Borusewicza.
Proszę, Panie Marszałku.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Ministrze, 3 czy 4 lata temu interesowa-
łem się tym problemem ze względu na interwen-
cję przedsiębiorców. Czyli interesowałem się, jak 
wygląda czas wydawania…

(Głos z sali: Zezwoleń.)
…zezwoleń na pracę. Szczególnie w urzędzie 

wojewódzkim w Gdańsku.
(Rozmowy na sali)
3 czy 4 lata temu. I uzyskałem informację, z któ-

rej wynikało, że ten czas w różnych urzędach jest 
różny, znacząco różny. Akurat urząd, gdzie pan 
pracował, miał dobry wynik. Ale województwo 
gdańskie było przy końcu.

W związku z tym ja ponawiam pytania. Jaki jest 
średni czas czekania na zgodę na pracę w Polsce? 
Jaki jest średni czas w urzędzie wojewódzkim 
w Gdańsku na tle innych urzędów wojewódzkich? 
Jeżeli pan nie jest w stanie mi w tej chwili odpowie-
dzieć, to proszę o odpowiedź na piśmie.

Mówię o okresie sprzed pandemii. Oczywiście 
pandemia tu wprowadziła pewne zaburzenie. Ale 
wtedy widać było tę olbrzymią różnicę. I chciałbym 
się zorientować, czy ta różnica nadal się utrzymuje. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SZEF URZĘDU  
DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW 
JAROSŁAW SZAJNER 

Oczywiście, Panie Senatorze, przygotujemy ta-
kie zestawienie. Dane są dostępne. Wystarczy je 
przygotować.

W ramach odpowiedzi – oczywiście też zga-
dzam się z panem, że nie tylko COVID na to wpłynął. 
Wpłynęła na to liczba wniosków. Czyli zainteresowanie 
cudzoziemców i potrzeby polskiej gospodarki wpłynęły 
na to, że ta liczba tak rosła. Ja mówię o czasie.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Ministrze, jeszcze jeden element niewąt-
pliwie wpłynął – sposób funkcjonowania urzędu. 
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Ale to już jest do dyskusji. Chciałbym uzyskać 
informację.

SZEF URZĘDU  
DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW 
JAROSŁAW SZAJNER 

Oczywiście.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
No, na pracy życie człowieka się nie kończy, 

życie cudzoziemca również. I ja, niestety, odnoszę 
wrażenie, że my nie do końca – ale być może pan 
mnie wyprowadzi z błędu – projektujemy to, co 
się z cudzoziemcem będzie działo, oprócz tego że 
będzie u nas pracował.

Czyli pierwsze pytanie: jaka ma być polityka 
wobec cudzoziemców, jak pan stwierdził słusznie, 
głównie wobec Ukraińców? Liczba cudzoziemców 
przekracza w tej chwili, jak wynika z tych danych, 
które pan prezentował, 1 milion 800 tysięcy, liczbę 
osób wszystkich narodowości, mniejszości narodo-
wych w Polsce ze spisu powszechnego. Myśmy się 
do pewnego czasu może nie tyle chlubili, ile mieli 
to sobie za plus, że mamy w miarę monolityczne 
społeczeństwo i nie mamy problemów wynikają-
cych z tego, że społeczeństwo jest podzielone, tak 
bym to nazwał. No, ale taka polityka… Pytanie: czy 
ci cudzoziemcy mają tutaj…

(Sygnał timera)
…zostać i się asymilować? Czy będziemy się ich 

potem pozbywać?
Ciąg dalszy, bo nie wiem, czy mogę jeszcze, Pani 

Marszałek…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę skończyć. Proszę dokończyć, Panie 
Senatorze.)

Druga część, związana jakby z samą pracą. 
Liczba osób bezrobotnych jest niewielka, już to 

wiemy, stopa bezrobocia jest niewielka, ale ciągle 
liczba osób bezrobotnych przekracza liczbę, po-
wiedziałbym, sprowadzanych cudzoziemców. To 
oznacza, że są jeszcze rezerwy u nas, tylko trzeba 
może inaczej oferty pracy rozłożyć – bardziej rów-
nomiernie, żeby był równomierny rozwój, a nie tyl-
ko w pewnych centrach, miastach.

I ostatnia część. Nie mówię tu o Ukraińcach, ale 
są takie mniejszości… Odwrotnie. Są cudzoziemcy, 
którzy przyjeżdżają do Polski i słabo się asymilują. 
Czy ma pan minister sygnały o tym, że są tworzo-
ne, no, nazwałbym, takie miejsca jak na Zachodzie, 
oczywiście relatywnie… czując proporcje, miej-
sca, w których te mniejszości rządzą się własny-
mi prawami, nie do końca może zgodnie z prawem 
polskim?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SZEF URZĘDU  
DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW 
JAROSŁAW SZAJNER 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pierwsza rzecz to sprostowanie. Mówiłem 

tu o 1 milionie 800 tysiącach zarejestrowanych 
oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemco-
wi. To nie zawsze jest odpowiednik jednej osoby. 
To dotyczy wszystkich oświadczeń, a  obywa-
tele Ukrainy stanowią tu między 75 a 80%. Ale 
tak, jest bardzo duży udział wśród pracowników 
w Polsce obywateli Ukrainy. To, co dla nas w tej 
chwili najważniejsze, to przede wszystkim udroż-
nić im możliwość rozpoczęcia pracy, pozostania 
w tej pracy, zmiany tej pracy, bo to jest szczegól-
nie istotne w tej chwili. To, co można obserwować 
w urzędach wojewódzkich, to jest duże utrudnie-
nie w związku ze zmianą pracy. Dotychczas cu-
dzoziemcy przyjeżdżający do Polski i pracujący 
w ramach jednolitego zezwolenia na pobyt wią-
zali się z pracodawcą na dłuższy czas, ale COVID 
w  dużej mierze to zmienił, ponieważ musieli 
szukać nowej pracy. Dlatego też chcemy ułatwić 
przede wszystkim pozyskiwanie pracy, jak też 
utrzymanie tej pracy. To jest w tej chwili najważ-
niejsze i do tego prowadzi ta ustawa.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania…
(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, Pani 

Marszałek, mogę dopytać?)
Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

A co z tą ogólną polityką? Czy państwo planu-
jecie, co z tą rzeszą ludzi, która napłynie do Polski, 
zrobić? Podam jeszcze jakby bardziej drastyczny 
przykład, który uzmysłowi, o co może chodzić. 
W niektórych ośrodkach, które nauczają języka 
ukraińskiego jako języka mniejszości – ja o to py-
tałem formalnie w jednym oświadczeniu – nauka 
jest oferowana także dzieciom świeżych imigran-
tów, właśnie imigrantów, którzy tu przyjechali za 
pracą. Nie dzieciom przedstawicieli mniejszości 
narodowych, tylko właśnie świeżych imigrantów. 
Czy o to chodzi, żeby ich izolować od społeczeństwa 
polskiego, czy też chcemy ich asymilować, łącznie 
z ich dziećmi?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.

SZEF URZĘDU  
DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW 
JAROSŁAW SZAJNER 

Mogę odpowiedzieć. Chcemy ich asymilować 
przede wszystkim, ale, tak jak mówiłem, w tej 
chwili chodzi o możliwość łatwiejszego pozyski-
wania pracy, jak też utrzymania tej pracy, bo to 
jest pewną podstawą życia tutaj w Polsce. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Zdrojewski. Bardzo proszę. 

Zdalnie.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja miałem 4 pytania, ale na 

2 pan odpowiedział, na pytanie pana senatora 
Libickiego i senatora Tyszkiewicza, a jedno z py-
tań, które też miałem do pana, zadał z kolei mar-
szałek Borusewicz. Ale ponieważ będzie odpowiedź 
na piśmie, to ja prosiłbym także, abym był dodat-
kowym, drugim adresatem.

Jedyne pytanie, które mi zostało, to pytanie 
o dynamikę. Obserwuję sytuację, jeżeli chodzi 
o imigrantów z Ukrainy, widzę, że ta dynamika 
osłabła, że pewna część osób na skutek pandemii, 
krótko mówiąc, wyjechała z Polski i tylko część 
z nich wróciła. Czy może pan opisać tę sytuację?

I na koniec… Nie chcę zabierać głosu w deba-
cie, w związku z tym teraz powiem, że generalnie 
cieszę się z tej nowelizacji, uważam, że ona idzie 
we właściwym kierunku i będę za nią głosować. 
Wolałbym, że ona była wprowadzona szybciej niż 
na koniec tego roku, ale, jeszcze raz podkreślam, 
bardzo się cieszę, że ona jest.

(Sygnał timera)
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SZEF URZĘDU  
DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW 
JAROSŁAW SZAJNER 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Trudno będzie opisać tę dynamikę, jeżeli chodzi 

o to, jaki był wpływ COVID na gospodarkę Polski, 
na pracowników z Ukrainy, obywateli Ukrainy, 
którzy pracowali w Polsce, ale powiem o pewnej 
specyfice. Dostęp do rynku pracy dla obywateli 
Ukrainy rozpoczyna się w Polsce od oświadczenia 
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, które jest 
rejestrowane w urzędzie pracy. Tutaj dodam, że 
można takie oświadczenie złożyć elektronicznie, 
nie trzeba stać w kolejkach, to oświadczenie moż-
na złożyć elektronicznie. Tego typu oświadczeń jest 
najwięcej. Takie oświadczenie uzyskuje się w ciągu 
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około 7 dni. Tak jak mówiłem, jest ich w zależno-
ści od roku od 1 miliona 600 tysięcy do 1 miliona 
800 tysięcy. To nie znaczy, że tyle jest tych osób, 
tyle jest rejestrowanych oświadczeń o powierzeniu 
pracy cudzoziemcowi. Obok jest praca sezonowa, 
którą zainteresowani są najbardziej rolnicy. W tym 
przypadku decyzja wydawana jest w starostwie po-
wiatowym. Dalej jest zezwolenie na pracę, o które 
pracodawcy występują do wojewodów, to jest jakby 
kolejny etap. 

Tak jak mówiłem wcześniej, oświadczenie o po-
wierzeniu pracy cudzoziemcowi pozwalało na po-
wierzenie pracy cudzoziemcowi na 6 miesięcy 
w ciągu 12 miesięcy i konieczna była karencja, co 
też sprawiało, że część pracowników z Ukrainy 
pewnie zmuszona była wyjeżdżać, gdyż oczekiwa-
nie na decyzję w urzędach wojewódzkich mogło 
być zbyt długie. To, co teraz robimy, to dajemy im 
możliwość pracy nawet przez 24 miesiące, to jest 
do 24 miesięcy, w zależności od tego, na ile będzie 
obowiązywała umowa z pracodawcą. 

Kolejny etap, o którym też tu mówimy, to jest 
zezwolenie na pracę wydawane przez wojewodę. 
Takie zezwolenie na pracę pozwala na pracę w cią-
gu, bez żadnego okresu karencji, dlatego też jest tu 
większe zainteresowanie przede wszystkim oby-
wateli Ukrainy, bo nie muszą wyjeżdżać, nie ma 
okresu karencji, mogą tu pozostawać. Następnym 
etapem jest to zezwolenie, które teraz próbujemy 
jak najbardziej udrożnić, a na które cudzoziemcy 
często czekają nawet do 2 lat – to jest półtora roku, 
w niektórych urzędach wojewódzkich zdarzają się 
nawet 2 lata – i to jest zezwolenie jednolite na pracę 
i pobyt. To jest jakby kolejny etap, na którym bar-
dzo zależy obywatelom Ukrainy. Do tego zezwole-
nia nie jest wymagana wiza jako tytuł pobytowy, 
bo tutaj samo zezwolenie jest tytułem pobytowym. 
Tytuł pobytowy może być do 3 lat. To, co dotyczy 
obywateli Ukrainy, którzy pracują u nas już dłuż-
szy czas, to jest możliwość starania się o tzw. pobyt 
rezydenta długoterminowego. Oni przechodzą ko-
lejny etap i asymilują się tutaj z nami. Osiągnięcie 
tego etapu to jest najczęściej to, o czym marzą, 
że tak powiem, ci pracownicy. Ja tego nie mówię 
na podstawie statystyk, ja to mówię na podstawie 
rozmów z cudzoziemcami, którzy do mnie przy-
chodzą. Oni chcą tu zostać, starają się o uzyskanie 
zgody na pobyt rezydenta długoterminowego. To 
jest jakby dalszy etap po tym pobycie czasowym.

To jest ta ścieżka, którą często przechodzą oby-
watele Ukrainy. Oczywiście część z nich wyjeżdża, 
ich decyzje są różne, często ktoś z rodziny wyjechał 

za granicę, tam ma lepsze wynagrodzenie i tam 
przeprowadza się cała rodzina. Ale jest też tak, że 
ci obywatele Ukrainy, którzy wyjeżdżają, są zastę-
powani innymi obywatelami Ukrainy. My nawet 
w statystykach widzimy, że ta liczba, jeżeli cho-
dzi o obywateli Ukrainy, nie maleje, chociaż część 
z tych, którzy u nas pracowali kilka lat temu, już 
wyjechała i być może pracuje czy to w Niemczech, 
w Holandii, czy w innych krajach Unii Europejskiej. 
Jednak oni starają się mieć jak najbardziej trwałe, 
jak najbardziej pewne zezwolenia na pracę w Polsce, 
przede wszystkim te, które dają możliwość pobytu 
bez starania się dodatkowo o wizę.

Myślę, że taki jest kierunek, jeżeli chodzi o oby-
wateli Ukrainy. Dążymy przede wszystkim do tego, 
żeby ułatwić im uzyskiwanie tych tytułów pobyto-
wych. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
(Senator Bogdan Zdrojewski: Czy mogę krótko 

dopytać?)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Ja poproszę, aby pan mi ewentualnie odpisał 
w sprawie tej dynamiki, Panie Ministrze. Bardzo 
dziękuję za te odpowiedzi, one są dla mnie satys-
fakcjonujące. Podzielę się jednak pewną opinią, sta-
wiając na koniec pytanie. We Wrocławiu ta grupa, 
która dominuje… To jest ok. 70 tysięcy osób i to są 
bardzo młodzi ludzie, najczęściej w wieku 25–30 
lat. Bardzo ważne jest, aby oni nie przemieszcza-
li się, krótko mówiąc, na Zachód, czyli pozostali 
w Polsce, bo stanowią niezwykle ważny – podkre-
ślę: niezwykle ważny – element uzupełnienia ryn-
ku pracy. Czy mają państwo w swoich programach 
w związku z tymi ułatwieniami także coś, co bę-
dzie powodować, krótko mówiąc, zachęcanie ich 
do tego, aby te ich pobyty w Polsce były dłuższe?

Dziękuję bardzo. To jest moja ostatnia wypo-
wiedź w tym punkcie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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SZEF URZĘDU  
DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW 
JAROSŁAW SZAJNER 

Przede wszystkim, Panie Senatorze, odpo-
wiedzią jest to, o czym powiedziałem: łatwiejszy 
dostęp do zezwolenia na pracę i pobyt, czyli to 
jest ten okres do 3 lat bez konieczności posiada-
nia wizy, to jest to jednolite zezwolenie wydawane 
przez wojewodę. Jeżeli ta ustawa wejdzie w życie 
i te przepisy będziemy mogli zastosować, to jed-
nolite zezwolenie na pobyt i pracę, ale też inne 
zezwolenia, które wydają wojewodowie, będzie 
można uzyskać szybciej, dlatego że problem, któ-
ry jest w tej chwili, to zakorkowanie w urzędach 
wojewódzkich, zostanie dzięki temu rozwiązany 
i dzięki temu moce przerobowe urzędów woje-
wódzkich będą znacznie większe w zakresie zaj-
mowania się wszystkimi tytułami pobytowymi. To 
także – nie wiem, czy na początku to wskazałem 
– zezwolenia na pracę, które też wydają wojewo-
dowie, i których jest ok. 450 tysięcy rocznie. Część 
z nich, duża część, bo to jest ponad 50%, zostanie 
wykorzystana przez pracodawców nie jako zezwo-
lenia na pracę, bo oni skorzystają z możliwości 
zarejestrowania oświadczenia o powierzeniu pra-
cy cudzoziemcowi, a dzięki temu wojewodowie 
będą mieli więcej możliwości, więcej zasobów, by 
zająć się zezwoleniami pobytowymi, czyli tymi 
długotrwałymi, bez konieczności posiadania wizy. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Myślę, że nie będzie już więcej pytań… Tak, nie 

widzimy zgłoszeń.
(Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jarosław 

Szajner: Dziękuję bardzo.)
Bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Danutę 

Jazłowiecką.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Głównym celem ustawy o zmianie ustawy o cu-
dzoziemcach oraz niektórych innych ustaw ma być 
przyspieszenie wydawania na rzecz cudzoziemców 
decyzji w sprawach dotyczących tytułów legalnego 
pobytu oraz legalnej pracy. W obecnych realiach 
olbrzymią bolączką dla zarówno pracodawców, jak 
i cudzoziemców są przedłużające się postępowa-
nia, trwające nawet kilka lat, i tu nie przesadzam, 
ponieważ jest to opinia ponad 50 pracodawców 
zrzeszonych w Ogólnopolskim Konwencie Agencji 
Pracy. W związku z tym ustawa wprowadza precy-
zyjne terminy, w jakich sprawa dotycząca zezwo-
lenia, wizy ma być rozpatrzona przez właściwy 
organ; jest to termin 60-dniowy. Wspomniany ter-
min liczony jest jednak od ostatniego z dni, w któ-
rym cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie 
zezwolenia na pobyt osobiście lub nastąpiło jego 
osobiste stawiennictwo w urzędzie w celu złożenia 
wniosku, cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie 
zezwolenia, który nie zawiera braków lub zostały 
one uzupełnione po wezwaniu wojewody. W prak-
tyce wspomniany termin liczony będzie od dnia 
uzupełnienia braków formalnych, wojewodzie nie 
został zaś wyznaczony żaden termin, w którym 
zobowiązany jest do wezwania do uzupełnienia 
braków formalnych. Oznacza to, że czas trwania 
postępowania będzie mógł być niemal dowolnie 
wydłużony, a przy tym organ przez cały czas nie 
musi pozostawać w czynnościach. Znacząco ogra-
niczy to możliwość dochodzenia swoich praw przez 
cudzoziemców i ich pracodawców. Nie wpłynie tak-
że na realne skrócenie procedury, a usankcjonuje 
przedłużające się postępowania. Zauważyć przy 
tym należy, że 60-dniowy termin na rozpatrzenie 
sprawy w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy 
jest i tak dłuższy niż ten określony w przepisach 
kodeksu postępowania administracyjnego, a do-
datkowo zostanie jeszcze wydłużony o okres, w któ-
rym wojewoda nie wzywa do uzupełnienia braków.

Po drugie, w przypadku oświadczeń o powie-
rzeniu wykonywania pracy oraz zezwoleń jed-
nolitych na pobyt czasowy i pracę dodano nowy 
wymóg, który w obu przypadkach ma analogiczne 
brzmienie. Zgodnie z nim aby oświadczenie mo-
gło zostać zarejestrowane, a zezwolenie wydane, 
cudzoziemcowi zapewnione musi zostać wyna-
grodzenie, którego miesięczna wysokość jest nie 
niższa niż wysokość minimalnego wynagrodze-
nia za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy 
i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego pod-
stawę wykonywania pracy. W praktyce wprowa-
dza to wymóg zapewnienia kwoty minimalnego 
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wynagrodzenia za pełny etat dla każdego cudzo-
ziemca, niezależnie od tego, w jakim wymiarze re-
alnie będzie on wykonywał pracę.

Niejednokrotnie pojawia się konieczność za-
trudnienia danej osoby jedynie na część peł-
nego etatu. W  takich sytuacjach zatrudnienie 
cudzoziemców będzie praktycznie wykluczone. 
Ekonomicznie uzasadnione będzie zatrudnienie 
osoby mającej polskie obywatelstwo lub cudzo-
ziemca wykonującego pracę na podstawie innej 
niż oświadczenie o powierzeniu wykonywania 
pracy lub jednolitego zezwolenia. Osoba pracują-
ca w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymać 
może proporcjonalnie zmniejszone wynagrodze-
nie, niższe niż wynagrodzenie minimalne pra-
cownika wykonującego swoje obowiązki na pełny 
etat. Wprowadzenie tego wymogu będzie także, 
bez żadnej podstawy, różnicować sytuację cudzo-
ziemców wykonujących pracę na podstawie zezwo-
lenia jednolitego lub oświadczenia o powierzeniu 
pracy oraz sytuację pracowników z Polski lub cu-
dzoziemców wykonujących pracę na podstawie 
zezwolenia typu A. Takie rozwiązanie uznać nale-
ży za sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Filipa Libickiego.

SENATOR 
JAN FILIP LIBICKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Zacznę od pochwały. Myślę, że sytuacja cu-

dzoziemców, którzy pracują bądź chcą pracować 
w Polsce, jest tak skomplikowana i trudna, że każdy 
krok, który państwo wykonujecie, żeby tę sytuację 
poprawić, zasługuje na uznanie. Państwo tą ustawą 
ten krok wykonujecie i za to wam dziękuję.

Dziękuję wam dlatego, że… Myślę, że ma pan 
przed sobą przypadek, którego się pan nie spo-
dziewał, jak pan tutaj przychodził. Otóż ten 
młody człowiek, który mi tutaj opuszczał mów-
nicę, jest właśnie takim cudzoziemcem, pochodzi 
z Kirgistanu. W moim biurze senatorskim pracują 
i on, i jego żona. Ich doświadczenia są naprawdę 

trudne, więc tym bardziej dziękuję panu za to, że 
państwo taką inicjatywę podjęli.

Od momentu, kiedy postanowiłem z panem 
Maksatem współpracować, do momentu, kiedy 
mogłem go legalnie zatrudnić, minął rok. Czekałem 
rok na pozwolenie na pracę, żeby człowiek, który 
pomaga mi funkcjonować jako senatorowi – po-
trzebuję tego z racji moich ograniczeń – mógł tę 
pracę wykonywać. Dla mnie była to praca niezbęd-
na. Ja nawet podejmowałem interwencję w biurze 
do spraw cudzoziemców w urzędzie wojewódz-
kim w Poznaniu. Mówiłem o tym, że ja nie jestem 
typowym przypadkiem – nie dlatego, że jestem 
senatorem, tylko dlatego, że jestem osobą z nie-
pełnosprawnościami – i pomoc pana Maksata ma 
dla mnie inny wymiar niż jakakolwiek inna praca. 
Teraz wniosek o kartę pobytu złożyła żona pana 
Maksata. Ona również u mnie pracuje – na pod-
stawie przepisu mówiącego, że absolwenci pol-
skich uczelni wyższych mają z automatu prawo 
do zatrudnienia. Skorzystałem z tego przepisu. 
Złożyliśmy wniosek o kartę pobytu. Czekamy już 
7 miesięcy. Nie wiem, ile jeszcze będziemy czekali. 
Czekamy od maja. Mówię o tym, bo po prostu sam 
się z tym zetknąłem.

W tym kontekście jedna rzecz mnie zaskakuje 
i nie do końca mogę się tutaj z panem ministrem 
zgodzić. Tak naprawdę zaskakują mnie te 2 termi-
ny co do spraw przeszłych. Wydaje mi się dość lo-
giczną rzeczą, że nie ma specjalnej różnicy, czy ktoś 
złożył dokument w grudniu 2020 r., czy w styczniu 
2021 r. To są sprawy przeszłe. Wydaje mi się, że by-
łoby rzeczą logiczną regulowanie spraw przeszłych 
w jeden sposób, niezależnie od daty złożenia doku-
mentu, zaś spraw, co do których dokumenty zo-
staną złożone po wejściu w życie tej ustawy, już 
wedle nowych przepisów. I taką poprawkę, która 
by rozciągała ten zapis na wszystkie przeszłe spra-
wy, pozwalam sobie na ręce pana marszałka złożyć.

I jeszcze jedna uwaga. Ponieważ powołałem się 
tu na własny przypadek, dodam, że są też rozmowy 
z osobami z tego biura do spraw cudzoziemców. Na 
pytanie o to, ile musieliby mieć pracowników, żeby 
wydawać te wszystkie zezwolenia w przepisowym 
trybie, odpowiedź była taka: musielibyśmy podwo-
ić zatrudnienie, ponieważ mamy zatrudnienie od-
powiadające sytuacji, jaka była 10 lat temu. Liczba 
cudzoziemców, polski rynek pracy, wszystko to wy-
glądało wtedy inaczej, niż wygląda dzisiaj.

To, co chciałbym powiedzieć, już kończąc swoje 
wystąpienie, to chciałbym, że tak powiem, poprosić 
pana o to, abyście państwo konsekwentnie szli tą 
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drogą. Podam przykład. Była tu mowa o obywate-
lach Ukrainy. Ci obywatele Ukrainy za chwilę będą 
mieli święta i niektórzy z nich nie mogą wyjechać, 
ponieważ np. złożyli dokumenty, wniosek o kartę 
pobytu, a to się wiąże z tym, że muszą być w Polsce, 
nie mają jak wrócić. To są także inne przypadki. 
Jest kolonia kirgiska w Poznaniu, jest to grupa li-
cząca ok. 50 osób i znam ludzi, którzy z różnych 
powodów, także z tego tytułu, że właśnie złożyli 
wnioski o kartę pobytu, nie mogą Polski opuścić, 
a z powodów rodzinnych, ludzkich, które się wy-
darzają, chcieliby to zrobić. Jest to całkiem zrozu-
miałe. Gdy wiemy, że rodzice nie widzą swojej córki 
studentki 2 lata, bo ona cały czas czeka na kartę 
pobytu, to po prostu odzywa się taki ludzki głos 
i chciałoby się tym ludziom to umożliwić, pomóc, 
żeby po 2 latach mogli się spotkać i porozmawiać 
z własnym dzieckiem u siebie w kraju. Tak więc 
z mojej strony deklaracja: każdy kolejny krok, który 
państwo zrobicie na tej drodze, zawsze spotka się 
z moim poparciem. Poprawkę już złożyłem. Bardzo 
dziękuję. Jeszcze pozwolę sobie do pana podejść. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
łek Marek Pęk)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

Szwed, Pęcherz, Gromko, Gorgoń-Komor, Łyczak 
i Tyszkiewicz złożyli swoje przemówienia w dys-
kusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożył pan senator Libicki.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców chce ustosunkować się do złożo-
nego wniosku legislacyjnego?

(Rozmowy na sali)
Bardzo dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Emigracji 
i  Łączności z  Polakami za Granicą, Komisję 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej oraz Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
wspólnego sprawozdania.

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

Szanowni Państwo Senatorowie, w związku 
z  tym, że komisje przygotowały sprawozdania 
w sprawie ustaw, zgodnie z wcześniejszą zapo-
wiedzią proponuję uzupełnienie porządku obrad 
o punkty: ustawa o ustanowieniu „Programu mo-
dernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w la-
tach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu mo-
dernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” 
oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych 
ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu jedenaste-
go porządku obrad; ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura 
Zwalczania Cyberprzestępczości – i rozpatrzenie 
go jako punktu dwunastego porządku obrad; usta-
wa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochro-
nie przyrody – i  rozpatrzenie go jako punktu 
trzynastego porządku obrad.

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

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 564, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 564 A.

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

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JÓZEF ŁYCZAK 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu senac-

kiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozda-
nie z prac komisji nad ustawą o zmianie ustawy 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa.

Celem ustawy jest umożliwienie Krajowemu 
Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przekazanie mi-
nistrowi właściwemu do spraw aktywów państwo-
wych wykonywania prawa z akcji lub udziałów 
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wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa. Przekazanie to następuje na 
wniosek wskazanego ministra w  sytuacji, gdy 
jest to niezbędne do realizacji polityki gospodar-
czej państwa, w tym ochrony interesów Skarbu 
Państwa. Przejęte w ten sposób akcje i udziały są 
mieniem Skarbu Państwa niewchodzącym w skład 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Poza 
tym zmieni się podmiot reprezentujący w tym za-
kresie Skarb Państwa. Będzie nim minister właści-
wy do spraw aktywów państwowych.

Ta krótka nowelizacja jest bardzo ważna. Jest 
bardzo ważna i potrzebna do tego, ażeby to, na co 
czeka polska wieś, na co czekają przede wszystkim 
polscy rolnicy, powstało. Mam tu na myśli holding 
spożywczy, holding, na który długo czekamy, bo 
już kilka lat. Próbowali go wprowadzić poprzedni 
3 ministrowie. Zaczął pan minister Jurgiel, konty-
nuował to pan minister Ardanowski. Potem był pan 
minister Puda, za panowania którego nastąpiło wy-
raźne wyhamowanie tego procesu. Ale dziś mamy 
zupełnie inną sytuację – zmieniło się przywództwo 
w resorcie rolnictwa i wierzymy w to, że ten hol-
ding, również dzięki tej nowelizacji, bardzo szybko 
powstanie. Z zapowiedzi, które mamy, wynika, że 
nastąpi to w najpiękniejszym miesiącu, jakim jest 
maj, w 2022 r.

Jeżeli chodzi o sam holding spożywczy, to ma 
służyć m.in. do zadań… Jednym z najbardziej po-
trzebnych działań jest walka ze zmowami ce-
nowymi i przewagą kontraktową wielkich firm 
skupujących od rolników płody rolne. To się nie 
wzięło znikąd, proszę państwa. Ta sytuacja wyni-
kła, wywiązała się po tym, jak po okresie transfor-
macji w naszym kraju, jeszcze przed wejściem do 
Unii Europejskiej, nastąpiła masowa wyprzedaż 
zakładów, głównie rolno-spożywczych, tych najlep-
szych i tych dobrych, firmom zagranicznym. I to 
spowodowało, że od tamtej pory trwa ich domina-
cja, a ten, kto ponosi największy trud, czyli rolnik, 
który musi wyprodukować to, co nam wszystkim 
jest potrzebne, jest najgorzej traktowany, najgorzej.

I po to, ażeby zmienić tę sytuację… Bo do tej 
pory nawet rząd – obojętnie, czy ten, czy poprzedni 
– nie miał wielkiej możliwości ingerowania w tę złą 
sytuację, z jaką teraz mamy do czynienia. W związ-
ku z tym powstał pomysł utworzenia tego, co nazy-
wamy holdingiem spożywczym, grupą spożywczą, 
utworzenia tzw. interwenta, który będzie po prostu 
stał w obronie polskich rolników. I może ktoś po-
wie, że w zderzeniu z tymi gigantami, którzy są na 
naszym rynku, ten holding, ta grupa kapitałowa, 

która będzie wzmacniana tymi spółkami dzięki tej 
nowelizacji, którą dzisiaj wprowadzamy, niewiele 
będzie znaczyć. A jednak chyba tak nie będzie. No, 
znamy takie przykłady, że nieduży wykup nadwyż-
ki, np. rzędu 5%, sprawił, że ceny zostały na tym 
zaproponowanym poziomie. I wierzę w to, że rów-
nież teraz tak będzie. Wierzę w to, że tak będzie.

Dziś holding ten powstaje na bazie Krajowej 
Spółki Cukrowej. Krajowa Spółka Cukrowa 
w dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o sytuację fi-
nansową, ma się dobrze. Wierzyć należy, że 
tak też będzie ze spółkami, które tam wejdą. 
W tej chwili jest już Elewarr, a będą to jeszcze 
Danko, Małopolska Hodowla Roślin, Poznańska 
Hodowla Roślin, Kutnowska Hodowla Buraka 
Cukrowego, Pomorsko-Mazurska Hodowla 
Ziemniaka, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo 
Roślin Polanowice, Kombinat Rolny Kietrz. Ja 
wierzę w to głęboko i apeluję z tego miejsca do 
pana ministra. Wiem, że czynione są już stara-
nia w tym kierunku, żeby w holdingu znalazły 
się również przedsiębiorstwa z branży mięsnej. 
Chodzi o to, żebyśmy nie byli w tak trudnej sytu-
acji, z jaką mamy w dniu dzisiejszym od czynie-
nia np. w obszarze trzody chlewnej. Aż się prosi, 
żeby takie przedsiębiorstwa tam były, ta sytuacja 
wówczas by się zmieniła.

Wierzę w to, że ten holding, tak jak zazna-
czyłem na wstępie, w tym terminie powstanie. 
Komisja przyjęła nowelizowaną ustawę bez popra-
wek i taką decyzję rekomenduje również Wysokiej 
Izbie. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

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

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

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Józef Łyczak: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez po-

słów, ale pana posła nie ma.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski: Dziękuję, Panie 
Marszałku. Dziękuję, nie chcę.)
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Bardzo dziękuję panu ministrowi Roma- 
nowskiemu, podsekretarzowi stanu w  Ministe- 
rstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Art. 5 ustawy, którą zmieniamy, w ust. 6 daje 

ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa dele-
gację do stworzenia wykazu spółek rolnych – na-
zwałbym to tak ogólnie – o specjalnym znaczeniu 
dla gospodarki. Proszę mi powiedzieć, ile w tej 
chwili jest takich spółek i ile z nich zostanie wnie-
sionych, jak rozumiem, do holdingu. Jaki będzie 
tutaj klucz?

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RAFAŁ ROMANOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator sprawozdawca przedstawił kon-

kretną listę podmiotów, które już są brane pod 
uwagę przy tworzeniu Krajowej Grupy Spożywczej. 
Tych spółek w chwili obecnej mamy 42, z cze-
go 8 spółek wejdzie właśnie do Krajowej Grupy 
Spożywczej. Są to podmioty, o których pan sena-
tor wspomniał, czyli oczywiście Krajowe Spółka 
Cukrowa, na bazie której będzie tworzona gru-
pa spożywcza. Ale nie ukrywam, że w ramach 
Krajowej Spółki Cukrowej już są tzw. spółki cór-
ki, które zajmują się przemysłem rolno-spożyw-
czym. Są to: zakład przemysłu ziemniaczanego 
w Trzemesznie; lubelska „Pszczółka”, czyli zakład, 
który wytwarza słodycze; spółka we Włocławku 

„Polskie Przetwory”; a także „Młyny Stoisław”. 
Jeżeli chodzi o te spółki, które mają być włączo-
ne – stąd m.in. nowelizacja poselska, która roz-
wiewa wątpliwości Prokuratorii Generalnej, jakie 
podmioty, w jaki sposób miały być włączone do tej 
grupy spożywczej – to, tak jak pan senator wspo-
mniał, są to: Małopolska Hodowla Roślin; wiel-
kopolska hodowla roślin; spółka „Danko”, która 
zajmuje się hodowlą roślin; spółka „Kietrz”, spółka 
„Polanowice”, która leży na granicy województwa 
kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. I tutaj 
chodzi choćby o lokalizację, czyli bliskość tych 3 
podmiotów: spółkę „Danko”, wielkopolską hodowlę 
i spółkę „Polanowice”. I to byłoby chyba wszystko.

Jeśli chodzi o klucz wyboru, który przyświeca tej 
grupie spożywczej, to, nie ukrywam – wspomniał 
o tym pan senator – przede wszystkim tzw. akwi-
zycja, czyli podejmowanie podmiotów, które mo-
głyby wejść w Krajową Grupę Spożywczą w ramach 
przetwórstwa. Także nie możemy dopuścić do takiej 
sytuacji, że te podmioty nie będą miały tzw. bazy su-
rowcowej, takiej podstawowej bazy, do przerobu, dla 
tych podmiotów, które będą tworzyły tę grupę spo-
żywczą. Stąd m.in. zostały wygenerowane te podmio-
ty. W międzyczasie była znowelizowana tzw. ustawa 
cukrowa. O tę kwestię pewnie może pytać pan sena-
tor Chróścikowski, czyli o to, czy udziały ujęte w ra-
mach Krajowej Grupy Spożywczej nie będą akcjami 
niemymi. Ta nowelizacja już nastąpiła w połowie bie-
żącego roku i takiego zagrożenia nie ma, czyli Skarb 
Państwa będzie wykonywał, poprzez zwiększenie 
tych udziałów, prawa z udziałów. Jeżeli chodzi o pra-
wa z udziałów pracowników czy też plantatorów, to 
one co prawda w strukturze będą pomniejszone, ale 
ich wartość będzie nieporównywalnie wyższa.

Strona społeczna, jakimi są związki zawodowe 
Krajowej Spółki Cukrowej, a także same związki 
plantatorskie, w pełni poparły tę nowelizację, i tą 
pierwszą, i tą drugą, która idzie w tej chwili tzw. 
ścieżką poselską. Dziękuję, Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Chróścikowski.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
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Wymienił pan przed chwilą spółkę, Małopolską 
Hodowlę Roślin, która ma w swoim zasobie rów-
nież hodowlę koni w Białce. Jest jeszcze inna spół-
ka, która też prowadzi hodowle łączone. Czy to 
będzie przekazane łącznie, czy zostanie to wy-
dzielone? Jak to będzie w przypadku stadnin? Te 
spółki, które dzisiaj mają bardzo dobre wyniki eko-
nomiczne, wspierały, można powiedzieć, tak kom-
pleksowo, łącznie w swoich rozliczeniach… Czy to 
zostanie utrzymane, czy nastąpi jakaś zmiana? 
Pytam, bo o tym nigdzie nie słyszałem.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RAFAŁ ROMANOWSKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, uprzedził pan mnie tymi py-

taniami. Mówiąc szczerze, z góry byłem przygoto-
wany na odpowiedź. Jeżeli chodzi o wycenę tych 
podmiotów, które będą tworzyły Krajową Grupę 
Spożywczą, to tutaj to nie podlega jakiejkolwiek 
dyskusji. Wycena będzie wykonywana komplek-
sowo, a tym samym zarówno kapitalizacja, jak 
i wniesienie tych spółek będzie też pełne. Zatem tu-
taj nie będzie żadnych wyłączeń, jeśli chodzi o do-
tychczasową działalność tych spółek, które będą 
tworzyły Krajową Grupę Spożywczą.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
To było ostatnie pytanie.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał do dyskusji.
Dla porządku informuję, że senatorowie Szwed 

i Świlski złożyli swoje przemówienia w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie 
mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz 
ustawy o drogach publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 586 A, 
sprawozdania komisji – w drukach nr 586 A i 586 B.

Proszę sprawozdawcę, senatora Ryszarda 
Bobera, o przedstawienie sprawozdania Komisji 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi oraz sprawozdania 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RYSZARD BOBER 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Będą to 2 różne sprawozdania, ale zanim przej-

dę do tych sprawozdań, wtrącę jedno krótkie zda-
nie odnośnie do poprzedniego punktu. Chodzi 
mianowicie o to, że pozostałe spółki strategiczne 
pozostają w zasięgu KOWR i będą realizowały te 
misje, które im powierzono. Tylko te wyłączone zo-
staną powierzone ministrowi skarbu, a minister 
skarbu wniesie je do Krajowej Spółki Cukrowej.

Rzeczywiście będą to 2 różne sprawozdania. 
Komisja rolnictwa nie zgłosiła żadnych wniosków 
co do procedowanej ustawy o scalaniu i wymianie 
gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektó-
rych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach pu-
blicznych, prawie jednogłośnie przyjęła tę ustawę, 
rekomendując ją bez poprawek. Było 6 głosów za, 
1 senator się wstrzymał.

Z kolei na posiedzeniu Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej dys-
kusja była pogłębiona. Tak naprawdę w sposób 
szczególny została uwzględniona kwestia art. 3, 
dotyczącego ustawy o  drogach publicznych. 
Otóż w czasie procedowania w Sejmie ten arty-
kuł został wniesiony podczas drugiego czytania. 
Komisja uznała, zgodnie z opinią naszego Biura 
Legislacyjnego, że procedowanie nad tak ważną 
ustawą powinno się odbywać w 3 krokach: pierw-
sze czytanie, drugie czytanie i przyjęcie ustawy. 
Dlatego też komisja rekomenduje wykreślenie tego 
artykułu. W związku z tym, że ten artykuł został 
wykreślony przez komisję, nie będzie on uwzględ-
niony w tytule. W pierwszym punkcie jest również 
propozycja poprawki polegającej na wykreśleniu 
z tytułu tego zapisu o drogach publicznych.

Rzeczywiście artykuł ten przyniósł najwięcej 
kontrowersji. Zajęcie pasa drogowego dotyczy tak 
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naprawdę firm telekomunikacyjnych, które wno-
szą z tego tytułu opłaty. Tu jest taka sytuacja, że 
w zależności od tego, w którym roku były realizo-
wane inwestycje infrastrukturalne w tym obszarze, 
te opłaty na rzecz samorządów z tytułu zajęcia pasa 
drogowego – bo tak to się nazywa – się różnią. Te 
wszystkie inwestycje, które były realizowane przed 
rokiem 1998, są z tego wyłączone, nieobjęte odpłat-
nością, a od roku 2005 te stawki są tak naprawdę 
zróżnicowane.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele inwe-
storów również podnosili, że ta ustawa nie była 
z nimi konsultowana. Ta sprawa stanęła jedynie na 
posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego.

Zapisy nowelizacji ustawy o scalaniu gruntów 
rolnych nie budzą większych uwag. Jest to bar-
dzo ważna ustawa, która umożliwi procedowa-
nie i przyśpieszy pewne sprawy dotyczące bardzo 
skomplikowanych sytuacji, bardzo trudnego ob-
szaru. Rzeczywiście, bez dobrej woli współużyt-
kowników trudno będzie przeprowadzić takie 
procedowanie, aby rzeczywiście doszło do scalenia.

W pewne instrumenty został wyposażony sta-
rosta powiatu, który będzie wszczynał procedurę. 
Starosta będzie mógł również, na podstawie tych 
przepisów dotyczących ksiąg wieczystych, umo-
rzyć księgi bez ujawnienia właściciela. Chodzi o te 
wszystkie sprawy, które zaczęły się przed rokiem 
1948 i w których do tej pory nie uwidocznił się wła-
ściciel gruntu. Z mocy prawa starosta będzie mógł, 
po wszczęciu odpowiedniej procedury, takie księgi 
wieczyste po prostu umorzyć.

Dlatego w  imieniu Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej wnoszę 
o przyjęcie ustawy wraz z 5 poprawkami. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

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

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

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rolnic-
twa i rozwoju wsi.

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

Zapraszam ponownie pana ministra Rafała 
Romanowskiego, podsekretarza stanu w  Mini- 
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RAFAŁ ROMANOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa ma na celu wprowadzenie roz-

wiązań usprawniających i  przyspieszających 
prowadzenie postępowań scaleniowych oraz wyko-
nanie obowiązku nałożonego wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2019 r. Ustawa 
nie wpływa na postępowania realizowane w ra-
mach PROW na lata 2014–2020 w zakresie scala-
nia gruntów.

Najważniejsze rozwiązanie jest takie, że wpro-
wadzona została możliwość wykorzystania środ-
ków komunikacji elektronicznej w realizacji zadań 
związanych z prowadzeniem postępowań scalenio-
wych. Nie ukrywam, że jest to efekt zagrożenia epi-
demicznego i stanu epidemii. Zrezygnowano też 
z odczytywania postanowienia o wszczęciu po-
stępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwier-
dzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach 
uczestników scalenia. Przyczyni się to również do 
sprawnego przeprowadzenia postępowania ad-
ministracyjnego. Wprowadzony został obowiązek 
zamieszczania postanowienia o wszczęciu po-
stępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwier-
dzeniu projektu scalenia gruntów na stronach 
Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługu-
jącego organ, który wydał postanowienie lub decy-
zję. Wprowadzone zostały terminy dla wojewodów 
i sądów administracyjnych – i to jest bardzo istotna 
informacja – na rozpatrywanie odwołań i skarg, 
co pozwoli na wykonywanie ostatecznie decyzji 
o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów w ra-
cjonalnych ramach czasowych. Wprowadzone 
zostało rozwiązanie, zgodnie z którym w razie 
rozpatrzenia skargi w terminie 2 miesięcy sądy 
administracyjne uwzględniające skargę nie będą 
mogły uchylić decyzji, a jedynie stwierdzić jej wy-
danie z naruszeniem prawa. Przedstawiciel gminy 
oraz sołtys wsi zostaną włączeni do komisji pełnią-
cej funkcje doradcze przy opracowaniu projektu 
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scaleniowego, bo jakkolwiek by było, odbywa się to 
w ramach prawodawstwa lokalnego na poziomie 
gminny i konkretnej miejscowości. Wskazano sta-
rostę jako organ właściwy do występowania z wnio-
skiem do sądu wieczystoksięgowego o wykonanie 
wpisów w księgach wieczystych w zakresie zmian 
wynikających z decyzji o zatwierdzeniu projek-
tu scalenia lub wymiany gruntów. Wprowadzono 
zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych polegające na niestosowaniu art. 155 
kodeksu postępowania administracyjnego do de-
cyzji o zajęciu pasa drogowego.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wspomniałem, że 
nie będzie miało to wpływu na realizację Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, ze 
względu na to, że sam projekt scaleniowy jest w 100% 
finansowany z dotacji i  jest 100% zwrotu, tyle że 
64% jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – i ta kwota musi być zachowana, ona wręcz 
w tym okresie budżetowym była zwiększona – a 36% 
jest z budżetu państwa. Związek Powiatów Polskich 
postulował, aby to było w 100% finansowane z budże-
tu państwa. Różnica jest taka, że te kwoty są zapisa-
ne w różnych paragrafach, być może byłoby to dużym 
ułatwieniem dla starostów powiatowych, gdyby mogli 
w ramach jednego paragrafu, czyli byłoby to z budże-
tu państwa, skorzystać z tego typu wsparcia, jednak 
najistotniejsze jest to, że ten proces 100-procentowe-
go finansowania, czyli zwrotu, zostanie zachowany.

Kwestia opiniowania terminu dla sądów. 
Termin ten również był opiniowany przez Komisję 
Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Sam 
przepis na skutek uwag w konsultacjach został jedy-
nie doprecyzowany i uzgodniony z Ministerstwem 
Sprawiedliwości.

Jeżeli chodzi o te poprawki, które przedstawił 
pan senator sprawozdawca, a które zostały przy-
jęte przez Komisję Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, to niestety pozwolę 
sobie z panem sprawozdawcą się nie zgodzić w ca-
łej rozciągłości, czyli co do uwag pierwszej, drugiej 
i trzeciej.

Jeżeli chodzi o  uwagę drugą, polegającą na 
przeniesieniu uregulowań proponowanych obec-
nie w art. 33 ust. 1a–1d ustawy z 26 marca 1982 r. 
o scalaniu i wymianie gruntów – to art. 1 pkt 10 
lit. a noweli – do art. 2 ustawy o scalaniu i wymia-
nie gruntów, to te propozycje legislacyjne mają 
charakter jedynie regulacji proceduralnych, gdyż 
rozstrzygają o tym, że przeszkoda w postaci nie-
uregulowanego stanu prawnego gruntu nie może 
stanowić przeszkody we wszczęciu postępowania 

scaleniowego. Dlatego też przepisy zostały umiej-
scowione w art. 33, który po zmianie będzie miał 
właśnie taki charakter proceduralny, jeśli wziąć pod 
uwagę pozostałe przepisy proceduralne w nim za-
proponowane. A art. 2 zmienianej ustawy odnosi się 
do scalenia, nie do postępowania scaleniowego. I to 
jest właśnie bardzo istotna informacja, jeżeli cho-
dzi o ten projekt. Przepis ma charakter przepisu 
materialnego, gdyż rozstrzyga o samym przedmio-
cie scalenia oraz ogranicza możliwość wystąpienia 
niektórych skutków scalenia. Dlatego nie można 
zgodzić się z twierdzeniem, że przepisy te powinny 
zostać umiejscowione w art. 2 zmienianej ustawy.

Jeżeli chodzi o uwagę nr 3 Biura Legislacyjnego, 
przedłożoną przez pana senatora sprawozdawcę 
i wniesioną jako poprawkę, to chodzi tutaj o ujed-
nolicenie terminologii stosowanej w ustawie z dnia 
26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. 
W art. 1 w pkcie 11, w art. 33a w pkcie 5 wyrazy „ko-
misji rozpatrującej” zastępuje się wyrazami „komi-
sji, o której mowa w art. 10 ust. 1, rozpatrującej”. Nie 
mogę się zgodzić z tą poprawką z bardzo prostej przy-
czyny – dlatego że ona nie jest konsekwentna. Jeżeli 
ta poprawka miałaby być przyjęta, to trzeba by było 
ujednolicić terminologię stosowaną w ustawie, a więc 
zastosować odwołanie do art. 10 ust. 1 w odniesieniu 
do komisji. I należałoby dokonać zmian również w in-
nych przepisach obowiązującej ustawy, czyli w art.10 
ust. 2 i 3 oraz w art. 25 ust. 2, 3 i 4. Wobec tego ta po-
prawka nie doprowadzi do celu, jaki był zamierzony 
przez komisję samorządu terytorialnego.

Jeżeli chodzi o uwagę nr 1, czyli dotyczącą zmia-
ny ustawy o drogach publicznych, to, jak pan sena-
tor słusznie zauważył, tu właściwa komisja, czyli 
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, reguluje, a jeszcze bardziej, Panie 
Senatorze, podkreśla zadanie samorządu teryto-
rialnego. I tutaj są bardzo konkretne defekty wy-
nikające z uszczuplenia budżetów samorządów 
lokalnych. I te uszczuplenia powinny mieć od-
zwierciedlenie w tym przepisie.

Ale jeżeli pan marszałek pozwoli, to jest z nami 
pan minister Cieszyński, który reprezentuje 
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w zakresie cy-
fryzacji i on zapewne dużo skuteczniej odpowie co 
do tego zakresu. Dziękuję, Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.



82

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 14 grudnia 2021 r.

Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,  
ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych

Panie Ministrze, czy pan chce zabrać głos? 
Zapraszam.

Witam pana Janusza Cieszyńskiego, sekretarza 
stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zmiany, które tutaj proponujemy, dotyczą-

ce ustawy o drogach publicznych, to są, Szanowni 
Państwo, takie zmiany, które, że tak powiem, wy-
nikają ze skonsumowania pewnego porozumienia, 
zawartego w toku procedowania ustawy o ułatwie-
niach inwestycyjnych dla sektora telekomunikacyj-
nego. Mianowicie, Szanowni Państwo, chodzi o to, 
że w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego, 
które stanowią istotny komponent kosztów przed-
siębiorców telekomunikacyjnych, na wniosek przed-
siębiorców telekomunikacyjnych została 10-krotnie, 
Szanowni Państwo, obniżona maksymalna wyso-
kość opłaty za zajęcie pasa drogowego. Ale był je-
den bardzo ważny warunek. Mianowicie Komisja 
Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, po 
trwających 2 lata negocjacjach i rozmowach, zaak-
ceptowała takie brzmienie przepisów, ponieważ to 
miało dotyczyć przyszłych inwestycji. Czyli nie tych, 
które już zostały zbudowane – a przedsiębiorca, bu-
dując taką infrastrukturę i z pewnością kierując się 
rachunkiem ekonomicznym, kalkulował, czy to jest 
opłacalne – tylko nowych inwestycji. A w przypad-
ku tych ostatnich przy obecnych stawkach, które 
stanowią – tak mówią samorządy – istotną kwotę 
dochodów tychże samorządów, po prostu te docho-
dy nie zostaną uszczuplone. Czyli nowe inwestycje 
tak, a stare zostają, jak były.

I teraz: co zrobili państwo przedsiębiorcy te-
lekomunikacyjni? Zatrudnili kancelarie praw-
ne. A kancelarie prawne powiedziały: Szanowni 
Państwo, jest ogólny przepis w kodeksie postępo-
wania administracyjnego i można tamte stare de-
cyzje, w przypadku których były te stawki nawet 
do 200 zł, wzruszyć i ubiegać się o nową decyzję, 
właśnie w trybie art. 155 kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego, żeby skorzystać z tego, że ma się 
obniżoną stawkę. Jaki to daje efekt? Daje to taki 
efekt, że ktoś, kto już obciąża klientów opłatami 
skalkulowanymi zgodnie ze stawką w wysoko-
ści 200 zł, uzyskuje korzyść z 10-krotnego obni- zł, uzyskuje korzyść z 10-krotnego obni-zł, uzyskuje korzyść z 10-krotnego obni-
żenia tejże stawki. Czyli usunięcie tego przepisu, 

ta poprawka, którą Wysoka Komisja raczyła prze-
głosować, to jest, Szanowni Państwo, transfer 
pieniędzy od samorządów do przedsiębiorców tele-
komunikacyjnych. Oczywiście jeżeli taka jest wola 
Wysokiej Izby, to ja to rozumiem, ale chciałbym 
zwrócić na to uwagę. To jest efekt współpracy w ra-
mach KWRiST, to jest efekt tego, że dajemy zachęty 
do inwestowania, ale nie kosztem tego, co już zosta-
ło wybudowane. Dlatego bardzo bym chciał zachę-
cić szanownych państwa senatorów do ponownego 
rozważenia stanowiska w tej sprawie i nieprzyjmo-
wania tej poprawki. Zachęcałbym też do wsłucha-
nia się w głos Związku Powiatów Polskich, który 
był wnioskodawcą tych zmian i który wielokrotnie 
zwracał się do kancelarii premiera z prośbą o prze-
procedowanie takich zmian, wskazując, że jest to 
złamanie pewnych ustaleń, pewnego paktu spo-
łecznego, który został zawarty wokół tej sprawy. 

Ja wiem, że podczas posiedzenia komisji byli 
przedstawiciele przedsiębiorców telekomunikacyj-
nych, ja się w 100% zgadzam z tym, że tam jest wie-
le niezałatwionych od wielu lat spraw, nie ma co do 
tego żadnych wątpliwości, ale to nie powinno być 
nigdy asumptem do tego, żeby postępować wbrew 
pewnym kompromisowym rozwiązaniom, które 
uważam za słuszne. A więc jeśli ktoś już coś sobie 
skalkulował, wybudował, żeby zainwestować, to pła-
ci tyle, ile to wynosiło, kiedy budował, a jeżeli buduje 
nowe, to żeby zachęcać do dostarczania internetu 
do miejsc, gdzie go dzisiaj nie ma… Samorząd jest 
tą ustawą poniekąd zmuszamy do nawet 10-krotne-
go obniżenia środków, które są na to przeznaczone. 
Dlatego bardzo proszę o nieprzyjmowanie popraw-
ki, którą zaproponowała komisja. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Pan senator Jerzy Czerwiński się 
zgłasza.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Tak, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie 
Ministrze, bo to są daleko idące zmiany, szczególnie 
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jeśli chodzi o skrócenie terminu. W k.p.a. jest ter-
min 10 lat na stwierdzenie nieważności decyzji, 
a nawet 30 lat, jeśli chodzi o odszkodowanie. Tutaj 
jest tylko 5 lat, a w przypadkach szczególnych, 
chodzi o uchylenie decyzji, są 2 lata. To są bardzo 
krótkie terminy. Do tego jeszcze dochodzi nowa in-
stytucja – jeśliby pan minister ewentualnie mógł 
mi wskazać, w których przepisach była ona wcze-
śniej stosowana – mianowicie przyjęcie domnie-
mania prawnego, że stan prawny jest uregulowany, 
mimo że np. następcy prawni nie są znani. Chodzi 
o ust. 1a i 1b dodawane do art. 33. Czy gdzieś w pol-
skim prawie istnieje taki stan, taka możliwość, że 
po prostu przechodzi się do porządku dziennego 
nad tym, że nie zna się następcy prawnego, nie 
wiadomo, gdzie mieszka, i po prostu decyduje się 
poza wolą tych następców, a potem na wzruszenie 
takiej decyzji jest tylko 5 lat albo 2 lata, gdy kodeks 
daje 10 lat, a na odszkodowanie – 30 lat?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RAFAŁ ROMANOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator słusznie zauważył kwestię tych ter-

minów. Nie ukrywam jednak, że proces scaleniowy 
na obszarze naszego kraju powinien być wreszcie 
skutecznie realizowany, a te zmiany wychodzą też 
naprzeciw takim oczekiwaniom społecznym. Jest 
choćby słynna sprawa dotycząca Lipnicy Wielkiej 
w województwie małopolskim. To komisja pety-
cji, państwa komisja senacka, ma procedować nad 
projektem ustawy, tak aby m.in. uregulować kwe-
stie scaleniowe, nieuregulowane, za przeprosze-
niem, od cesarza z Wiednia, czyli od przełomu XIX 
i XX w. I m.in. tego typu sytuacje w przyszłości, już 
po wejściu w życie tej nowelizacji ustawy, nie będą 
się zdarzały.

Pan senator wspomniał o okresie skróconym 
z 10 do 5 lat. Ale pamiętajmy o tym, że jak co roku 
robimy tzw. konkurs scaleniowy, to my nie mówi-
my tutaj o konkursie scaleniowym, który dotyczy 
milionów hektarów, tylko mówimy o konkursie 
scaleniowym, który dotyczy kilku miejscowości. 
I to już jest prym do tego… To wystarczy, aby otrzy-
mać nagrodę w zakresie scalania gruntów. A tych 
zaległości, tzw. niewymienionych gruntów, wy-
mienianych na przełomie XIX… no, przed okresem 
II wojny światowej, po okresie II wojny światowej, 

jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli do-
puszcza się mniemanie, że sąd może co najwyżej 
stwierdzić decyzję wydaną z naruszeniem prawa… 
Jednak ten termin będzie zdecydowanie skrócony.

Wspomniałem też o tym, że w perspektywie 
bieżącej zwiększaliśmy środki na realizację tego 
zadania. 64% to dotacja w  ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli to, czego ocze-
kuje od nas Komisja Europejska w zakresie sca-
leniowym. Ponadto zdecydowanie łatwiej będzie 
realizować zarówno politykę krajową, ale i wspól-
ną politykę rolną, poprzez wdrażanie konkretnych 
instrumentów. Ale w bardzo wielu przypadkach 
okazuje się… Bo w trakcie składania wniosku na 
konkretne działanie wymagane jest jako załącznik 
prawo posiadania do gruntu. I często okazuje się, 
że chociaż ja na danym gruncie pracuję 30 lat – 
czyli jest już niby po tym terminie 10-letnim na 
proces odwoławczy – to ten grunt wcale do mnie 
nie należy i niekoniecznie nawet wiem, do kogo 
ten grunt kiedykolwiek… Być może jestem w sta-
nie to ustalić, ale nie będę miał 100-procentowej 
pewności.

A więc te procesy scaleniowe to, po pierwsze, 
realizacja postulatów strony samorządowej, czy-
li w tym wypadku chodzi tutaj m.in. o Związek 
Powiatów Polskich, przedyskutowana w Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. I to 
jest takie daleko idące oczekiwanie, jeżeli chodzi 
o uregulowanie, a przede wszystkim o odpowied-
nie nakierowanie samego procesu scaleniowe-
go. Te terminy to nie jest próba zakłamywania 
rzeczywistości. Wręcz przeciwnie, jest napraw-
dę bardzo wiele regionów na obszarze naszego 
kraju… Szczególnie to się odnosi do tzw. rozbicia 
gruntowego, które dotyczy województwa święto-
krzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, dużej 
części województwa lubelskiego, ale również części 
południowej województwa mazowieckiego, gdzie 
to rozbicie jest naprawdę bardzo duże. Wymiana 
gruntów następowała w różnych okresach i była 
bardzo intensywna, ale w żaden sposób nie była 
umocowana prawnie. Tak więc te procesy… Jeżeli 
mamy wykorzystywać naprawdę skuteczne środ-
ki, choćby w ramach wspólnej polityki rolnej, ale 
i w ramach Polskiego Ładu, to w bardzo wielu dzia-
łaniach jest niezbędny dokument stwierdzający 
posiadanie gruntu. I to musi być rozwiązanie sys-
temowe, które przede wszystkim usprawni właśnie 
proces scalania gruntów.

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

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pan minister jeszcze bardziej mnie zaniepokoił. 
Zacząłem czytać te przepisy. Otóż, Panie Ministrze, 
ja pytam właśnie o to, gdzie jest taka instytucja do-
mniemania posiadania, w którym akcie prawnym, 
w stosunku do jakich nieruchomości itd. Bo my 
tutaj po prostu wywłaszczamy z nieruchomości, 
z gruntu. Ja jestem w stanie wyobrazić sobie taką 
sytuację, że ktoś wyjeżdża na 2 lata za granicę, 
tam ciężko pracuje, a kiedy przyjeżdża po 2 latach 
– czyli wszystkie terminy poleciały – on już nie 
jest właścicielem tego gruntu, w cudzysłowie, zo-
stał scalony i on gdzieś w innym miejscu ma jakiś 
erzac swojego gruntu. Panie Ministrze, proszę mi 
powiedzieć: gdzie taka instytucja istnieje? Bo ona 
rzeczywiście może załatwić wszystkie sprawy jak 
czarodziejską różdżką, tylko pozostaje pytanie: a co 
ze świętym prawem własności? A są na to odpo-
wiednie przepisy. Podstawowy przepis to zasiedze-
nie. Jeśli rzeczywiście są takie sytuacje, to wtedy 
po prostu trzeba wystąpić do sądu o zasiedzenie, 
a nie robić taką operację jak tasakiem… No, to jak 
operacja na sercu, na żywym organizmie, dokony-
wana przy pomocy młotka. No, nie przekonał mnie 
pan. Skrócone terminy, jeszcze to domniemanie… 
Jakby rezygnujemy tutaj z szukania prawowitych 
właścicieli.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RAFAŁ ROMANOWSKI 

Panie Senatorze, Panie Marszałku, Wysoka 
Izbo… No nie wiem, ja zupełnie inaczej pojmuję 
proces scalania. Ale też nie możemy legalizować 
takiej sytuacji, że ktoś gospodaruje na nie swoich 
gruntach i to nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, 
a jedyny akt albo zapis dotyczący posiadania tego 
gruntu, jeżeli się dobrze wpatrzymy, to znajdziemy 
gdzieś być może w kancelarii parafialnej, a najle-
piej jakbyśmy zaczęli szukać w archiwum diecezjal-
nym. Bo takie sytuacje na obszarze naszego kraju, 

Panie Senatorze, są nagminne. I też nie możemy 
dopuszczać do takiej sytuacji, że jeżeli ja posiadam 
grunty w powiecie ciechanowskim na terenie gmi-
ny Regimin, to naprawdę muszę się napracować 
nad tym, żeby ustalić, kto jest właścicielem tych 
gruntów, bo wymiana następowała, za przepro-
szeniem, na tzw. umowę ustną i w żaden sposób, 
mimo tego, że umowy ustne można legalizować, 
nie było to zalegalizowane.

Pan wspomina tutaj o przypadku, że ktoś wyje-
chał na okres 2 lat i o procesie… Panie Senatorze, 
o procesie scalania taka osoba, nawet jeżeli prze-
bywa poza granicą, musi zostać skutecznie poin-
formowana. Tak więc nie można zarzucić, że ta 
ustawa spowoduje taką skrajność, że ktoś wróci 
po 2 latach z pobytu zagranicznego i po prostu się 
okaże, że już nie jest właścicielem gruntu.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Jak pan poinformuje kogoś, kto nie zostawił ad-
resu? Przecież są takie sytuacje. Teraz Polacy jeż-
dżą po świecie. Ale to już zostawmy.

Panie Ministrze, pytanie jeszcze raz, trzeci raz, 
o to samo: czy pan zna instytucję domniemania po-
siadania w innych polskich przepisach prawnych? 
Nawet w złej wierze można zasiedlić grunt po 30 la-
tach. Ja pytam dlatego, że w ten sposób, tym prze-
pisem państwo po prostu wyrzucacie z własności, 
pozbawiacie własności. To jest wydziedziczenie, 
nie wiem, jak to nazwać, jakaś nowa reforma rol-
na. Bo to scalanie gruntów nie jest celem samym 
w sobie, bo trzeba wykorzystać pieniądze unijne. 
Podstawową kwestią jest kwestia własności.

Panie Ministrze, proszę mi powiedzieć, pytam 
jeszcze raz: czy są w polskim systemie prawnym 
takie przepisy, które wspomnianą instytucję już 
wykorzystują? Czy to jest po prostu kompletna 
nowość?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RAFAŁ ROMANOWSKI 

Panie Senatorze, ale pan doskonale zna odpo-
wiedź na to pytanie: takiej instytucji nie ma.

(Senator Wojciech Piecha: O, i to jest…)
Ale też…
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(Głos z sali: Rewolucja.)
Nie, to nie jest żadna rewolucja, Panie 

Senatorze. To jest po prostu wypracowanie syste-
mu scalania gruntów, postulowanego i przez stro-
nę rolniczą, i przez stronę samorządową. To jest 
bardzo istotna sprawa.

Jeżeli chodzi o  to domniemanie, Panie 
Senatorze… Jeżeli następuje tzw. proces scale-
niowy, to oznacza to tylko jedno: że dane dział-
ki będą po prostu scalone i nastąpi wymiana, 
poprzez prawowitych właścicieli. I to nie pod-
lega jakiekolwiek dyskusji. Tak więc ja nieko-
niecznie zmierzam w tym kierunku, w którym 
zmierza pan senator, że jest to nowa instytucja. 
Wręcz przeciwnie, ona wychodzi naprzeciwko ta-
kim skrajnym sytuacjom, które dotyczą choćby… 
Bodajże w powiecie nowotarskim jest nieuregu-
lowana sprawa i proces scaleniowy, który trwa 
od drugiej połowy lat pięćdziesiątych, do tej pory 
niezakończony. A chodzi też o wykaz posiadaczy 
poszczególnych nieruchomości uwidocznionych 
w aktach z przełomu XIX w., z końcówki XIX w. 
czy też z XX w., tak jak powiedziałem, słusznie, 
jeszcze z tzw. okresu galicyjskiego. A to w głów-
nej mierze dotyczy właśnie tych regionów, gdzie 
ten podział był bardzo zaawansowany, gdzie go-
spodarstwa były bardzo intensywnie dzielone 
i proces scaleniowy jest niezbędny do tego, aby 
pozyskiwać konkretne środki.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Chróścikowski.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Wspomniał pan tutaj już tyle razy na ten te-

mat prowadzonych procedur, a moje pytanie jest 
takie: czy rzeczywiście zmieniamy, wyłączamy 
ustawą, kodeks, który wymieniał przed chwilą tu-
taj pan senator Czerwiński, czy… Bo przepis będzie 
szczególny, jak rozumiem, i wtedy nie będzie za-
stosowania tego, że 10 lat… Nie będzie tego, czyli 
wyłącza się to wszystko, co wcześniej cytował pan 
senator Czerwiński.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RAFAŁ ROMANOWSKI 

Panie Senatorze, Panie Marszałku, Wysoka 
Izbo, jedna podstawowa informacja, która powinna 
tutaj bardzo, bardzo wyraźnie wybrzmieć, oprócz 
tej, której się domagał pan senator Czerwiński: 
proces scaleniowy nie zmienia tytułu własności. 
I to powinno być odpowiedzią na pana senatora 
pytania.

A jeżeli chodzi, Panie Senatorze – zwracam się 
tutaj do senatora Chróścikowskiego – o sam pro-
ces… Usprawnienie samego procesu scaleniowe-
go, jak pan senator wie… No, pan senator pochodzi 
z takiego regionu, gdzie, jak sam zdecydowanie 
stwierdza, ten proces jest niezbędny. Samo włącze-
nie w proces, skrócenie terminów też jest niezbęd-
ne. Te procesy nie mogą trwać w nieskończoność. 
Rolnicy naprawdę w bardzo wielu przypadkach 
wypadają, że tak powiem, z instrumentów mecha-
nizmu wspierania ze względu na brak poświadcze-
nia własności gruntów. Albo np. składają wniosek 
i okazuje się, że nie mają tytułu prawnego do danej 
nieruchomości, nie mogą włączyć tej nieruchomo-
ści do biznesplanu, nie mogą jej związać z produk-
tem, czyli w tym wypadku z konkretnym celem, 
który realizują w ramach określonej perspektywy 
budżetowej. To są naprawdę istotne zmiany, które 
przede wszystkim – tak jak wspomniałem – wy-
chodzą naprzeciw oczekiwaniom samych rolników, 
ale także samorządu terytorialnego.

Nowelizacja została przyjęta przez Sejm 433 
głosami, a przez komisję rolnictwa bez żadnych 
poprawek. Była bardzo żywa dyskusja, ale doty-
czyła ona bardziej pasa ruchu drogowego. Jestem 
przekonany, że pan minister Cieszyński rozwiał 
wątpliwości, jeżeli chodzi o to, jaki jest cel noweli-
zacji również w tym zakresie. To zostało zgłoszone 
w trakcie drugiego czytania. Przedłożenie nie bu-
dziło kontrowersji na posiedzeniu komisji wspólnej 
i na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa. Było 
bez najmniejszego wahania przyjęte przez państwa 
posłów podczas sejmowego posiedzenia plenarne-
go. Jestem przekonany, że wątpliwość, która się tu-
taj pojawiła, została rozwiana przez pana ministra 
Cieszyńskiego.

Mam uprzejmą prośbę o  przyjęcie ustawy, 
abyśmy mogli po prostu wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom strony rolniczej, jak również strony 
samorządowej.
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WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Jeszcze raz pytanie zadaje pan senator 

Chróścikowski.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja świadomie zadaję to pyta-

nie. Pan już odpowiedział.
Wiemy doskonale, że są w Polsce grunty, któ-

rych stan prawny jest nieuregulowany. Rozumiem, 
że pan podkreśla to, że stan tych gruntów może 
być zatwierdzony. Chodzi o uporządkowanie tych 
spraw przez scalenie. Tak mam to rozumieć?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RAFAŁ ROMANOWSKI 

Tak.
(Senator Jerzy Chróścikowski: Dziękuję.)
Panie Senatorze, Panie Marszałku, Wysoka 

Izbo, pan senator bardzo sugestywnie zadał to py-
tanie. Powiem szczerze, że odpowiedź jest bardzo 
krótka. Odpowiem jednym słowem: tak.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu senatora Wadima 

Tyszkiewicza w trybie zdalnym.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja chciałbym się wypowiedzieć w kwestii wpły-

wów podatkowych do budżetów samorządów, 
o których mówił pan minister Cieszyński. Mam 

taką jedną wątpliwość związaną z niekonstytucyj-
nością i drugim czytaniem, ale jeśli chodzi o samą 
ustawę, to powiem szczerze, że pierwszy raz mi się 
zdarza, żeby ministerstwo w taki sposób troszczyło 
się o finanse samorządu. Chciałbym za to podzię-
kować panu ministrowi Cieszyńskiemu.

Oczywiście ustawa budzi kontrowersje. Z jednej 
strony muszę się tu wcielić w rolę samorządowca, 
którym byłem przez 17 lat, a z drugiej strony – w rolę 
przedsiębiorcy, którym też byłem przez 17 lat. Trzeba 
próbować to wszystko jakoś wyważyć i pogodzić ze 
sobą. Samorządy tracą pieniądze. Ta ustawa uszczel-
nia system, który powoduje, że przedsiębiorcy, którzy 
mają już naliczone opłaty, muszą te opłaty wnosić. 
Ważne jest tu też to, że samorządy w swoich budże-
tach planują dochody. Jeżeli w tej chwili staje się dosyć 
nagminne, że firmy telekomunikacyjne próbują pod-
ważyć ustalone jakiś czas temu opłaty i zmniejszają 
dochody gmin, to budzi to niepokój. Nie ukrywam, że 
rozmawiałem z wieloma osobami, przedsiębiorcami 
na ten temat, i myślę, że największe kontrowersje bu-
dzi fakt, że firma telekomunikacyjna, której nazwy 
nie wymienię, a która przed, jeśli się nie mylę, ro-
kiem 2004 czy 2005 przejęła większość infrastruktu-
ry telekomunikacyjnej, wykorzystuje swoją pozycję, 
nie wnosi tych opłat, nowi zaś przedsiębiorcy, którzy 
realizują zadania, te opłaty muszą wnosić. To budzi 
duże kontrowersje. Nie ukrywam, że one związane 
są też z tym, że ten duży operator pod pretekstem re-
montów swojej sieci telekomunikacyjnej po prostu ją 
przebudowuje i powinien wnosić opłaty. Samorządy 
powinny twardo egzekwować te opłaty, dowodząc, że 
to nie jest zwykły remont infrastruktury telekomuni-
kacyjnej, tylko budowa nowej, bo to są sieci, studzien-
ki telekomunikacyjne i cała reszta.

Gdyby ta poprawka weszła w życie i gdyby rzeczy-
wiście ten fragment ustawy został skreślony, najwię-
cej straciłyby miasta na prawach powiatu. Te straty 
będą największe. Miasta na prawach powiatu i po-
wiaty stracą największe kwoty. One są szacowane 
na 1 miliard zł. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, 
ale takie są straty dla samorządów. Z drugiej strony 
słuchałem wystąpienia przedstawiciela przedsiębior-
ców telekomunikacyjnych na naszym posiedzeniu 
komisji, który też w tym, co mówił, miał wiele racji, 
aczkolwiek myślę, że można byłoby uszczelnić ten 
system i doprecyzować jakąś nową ustawą. Jednak 
w trosce o dochody samorządów, uwzględniając te 
ważne argumenty przedsiębiorców, skłaniam się ku 
temu, żeby stanąć po stronie ministerstwa i zagło-
sować za przyjęciem tej ustawy, chociaż, tak jak po-
wiedziałem, mam dosyć duże wątpliwości co do tego 
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drugiego czytania i w związku z tymi argumentami 
przedstawionymi przez przedsiębiorców. Ale tak jak 
powiedziałem, pierwszy raz się zdarzyło, że minister-
stwo tak otwarcie stanęło po stronie samorządów, 
dbając o interes samorządów. Poza tym, co też było 
przywoływane, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu 
Terytorialnego w roku 2019 wnioskowała o podobne 
rozstrzygnięcie i rozwiązanie, żeby te wątpliwości 
wyjaśnić. Związek Powiatów Polskich również apelu-
je o to, żeby ta ustawa została przyjęta w kształcie za-
proponowanym przez ministerstwo. Mam nadzieję, 
że jeszcze będziemy dyskutować, przede wszystkim 
z kolegami samorządowcami, jeśli chodzi o ostatecz-
ną decyzję co do głosowania w tej kwestii, aczkolwiek 
tak, jak wcześniej wspomniałem, u mnie przeważa to 
serce samorządowca i jestem skłonny, żeby w trosce 
o budżety samorządów tę ustawę poprzeć, a jedno-
cześnie szukać rozwiązania pozwalającego te ponie-
kąd słuszne żądania czy uwagi stowarzyszenia firm 
telekomunikacyjnych uwzględnić i wprowadzić takie 
rozwiązania, żeby ten system uszczelnić. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana. 
Dla porządku informuję, że senator Szwed zło-

żył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
W dyskusji senatorowie nie zgłosili wniosków 

o charakterze legislacyjnym, ale komisje przedsta-
wiły odmienne wnioski.

Proszę Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o ustosunkowanie się do przedsta-
wionych wniosków i przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dziewiątego porządku obrad: ustawa o wyrobach 
winiarskich.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 585, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 585 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi, senatora Beniamina Godylę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BENIAMIN GODYLA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt złożyć sprawozdanie Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uchwalonej 
przez Sejm 2 grudnia 2021 r. ustawy o wyrobach 
winiarskich.

Celem przyjętej 2 grudnia ustawy o wyrobach 
winiarskich jest dostosowanie polskiego prawa do 
obowiązujących przepisów dotyczących wspólnej 
organizacji rynku wina wprowadzonych w Unii 
Europejskiej.

Ustawa kompleksowo reguluje zagadnienia 
związane z wyrobem i rozlewem wyrobów winiar-
skich, a także organizacją rynku wina. Wprowadza 
m.in. zmiany w zakresie fermentowanych napo-
jów winiarskich oraz uzyskania wpisu do reje-
stru przedsiębiorców wykonujących działalność 
w zakresie wyrobów winiarskich. Ponadto usta-
wa ustala nowy podział kompetencji organów 
kontrolujących.

Jest to ustawa dobra, długo oczekiwana przez 
osoby, które… można powiedzieć, że też przez rol-
ników, bo to rolnicy uprawiają winorośl, a później 
wytwarzają z tego wino. Tak że dobra ustawa, doj-
rzała, tak jak dobre wino musi być dojrzałe, ustawa 
długo oczekiwana i dobra.

W imieniu komisji proszę Wysoki Senat o przy-
jęcie tej ustawy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan senator Godyla… Nie. Senator Pęcherz. 
Przepraszam.

(Senator Janusz Pęcherz: Dziękuję.)
Patrzę na pana, Panie Senatorze, i proszę.
(Senator Janusz Pęcherz: Tak. Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Proszę bardzo.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
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Panie Senatorze, mam takie pytanie: czy na po-
siedzeniu komisji była mowa o sprzedaży interne-
towej wina?

SENATOR 
BENIAMIN GODYLA 

Panie Senatorze, tak, takie pytanie zadał jeden 
z senatorów, bodajże pan senator Ryszard Bober. 
Pan minister odpowiedział, że to nie są kompeten-
cje ministra rolnictwa, tylko kompetencje ministra 
zdrowia, i oczywiście odwołał się tam do ustawy 
o małoletnich, do tego, że jest to niekontrolowana 
sprzedaż. Tak że to tyle.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie ma pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister rol-
nictwa i rozwoju wsi.

Czy pan minister Norbert Kaczmarczyk pra-
gnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
NORBERT KACZMARCZYK 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To jest bardzo dobry projekt, dlatego że jest to 

projekt, który tak naprawdę podnosi konkurencyj-
ność wśród producentów win owocowych, cydrów, 
miodów pitnych, konkurencyjność sektora wina.

Jeśli chodzi o procedowanie ustawy, to była ona 
przedmiotem prac komisji rolnictwa w Sejmie, ale 
również podkomisji. Odbyły się 4 posiedzenia pod-
komisji, na ostatnim posiedzeniu podkomisji zosta-
ło przyjętych 15 poprawek poselskich. W Senacie 
na posiedzeniu komisji 8 grudnia nie wprowadzo-
no poprawek do ustawy.

Najczęstszym pytaniem było pytanie o kwe-
stie dostępności alkoholu w związku z tą ustawą 
i sprzedaż alkoholu w internecie. Tyle że nie jest 

to kompetencja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, lecz Ministerstwa Zdrowia. Tak naprawdę 
taka niekontrolowana sprzedaż alkoholu… No, nie 
może to się wymykać ramom ustawy. Ustawa o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi mówi właśnie o tym, że nie może być tego 
typu praktyk, a te zapisy musiałyby być tak dopre-
cyzowane, musiałoby to być pod taką kontrolą, aby 
młodzi użytkownicy internetu nie mieli dostępu do 
wyrobów alkoholowych. Jeżeli jednak w przyszło-
ści taka kontrola będzie możliwa, m.in. dzięki roz-
wojowi systemów elektronicznych, to z pewnością 
będzie możliwość weryfikowania osób kupujących. 
Na obecnym etapie rozwoju, również sieci inter-
netowej, w Polsce nie ma takiej możliwości. Nie 
chcemy, żeby tego typu praktyki otworzyły pusz-
kę Pandory, bo to by oznaczało szeroki dostęp do 
alkoholu dla młodzieży poniżej osiemnastego roku 
życia.

Tak jak mówię, ustawa przede wszystkim 
wzmacnia sprzedaż bezpośrednią, wzmacnia 
konkurencyjność, podnosi tę konkurencyjność. 
Podczas wszelkiego rodzaju prac parlamentar-
nych spotykała się ona z niezwykłą życzliwością 
parlamentarzystów, z niezwykłą rzetelnością, 
jeżeli chodzi o  ich pracę. Warto tutaj podkre-
ślić pracę wszystkich grup parlamentarnych, 
wszystkich klubów, a jednocześnie wielką pracę 
pana posła Fryderyka Kapinosa, który spajał te 
wszystkie prace, konsultował je z organizacjami, 
z rolnikami.

Jest to niesamowicie istotne, również w kon-
tekście prac nad dodatkowymi ustawami, któ-
re umożliwiają sprzedaż produktów lokalnych 
w piątki i w soboty, w weekendy, sprzedaż bez 
opłat. Jest to dobra ustawa, która uwzględnia rów-
nież te przepisy. Dzięki tym przepisom te pro-
dukty będą mogły wchodzić na rynek poprzez 
sprzedaż klasyczną, tak naprawdę poprzez sprze-
daż bez składu podatkowego. Niesamowicie istot-
ne jest to, że ta ustawa operuje w ten sposób, że 
stawia przede wszystkim na sprzedaż bezpośred-
nią. I tak właśnie miało być. To ma być ustawa 
przede wszystkim dla drobnych producentów, 
ona ma wzmacniać sektor sprzedaży bezpośred-
niej, wzmacniać łańcuch dostaw w sektorze, któ-
ry w całej Europie, na całym świecie, boryka się 
z wieloma trudnościami. Takie drobne zmiany 
w połączeniu z wieloma projektami, nad który-
mi procedujemy w Senacie czy w Sejmie, także 
w komisjach, mogą rzeczywiście zbudować kom-
pleks ustaw dotyczących sprzedaży bezpośredniej. 
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Niewątpliwie ta ustawa taka właśnie jest. Dziękuję 
państwu za rzeczową dyskusję w Senacie. Jest to 
wynik pewnego konsensusu, rzeczywiście w ko-
misjach zostało to bardzo dobrze wypracowane. 
Oby więcej takich ustaw. Bardzo serdecznie dzię-
kuję i pozostaję do państwa dyspozycji, jeżeli są 
pytania.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Godyla.

SENATOR 
BENIAMIN GODYLA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja dwukrotnie zadawałem 

pytania na posiedzeniu komisji, tylko że brałem 
w nim udział zdalnie i byłem być może słabo sły-
szalny. Te pytania 2 razy jak gdyby, brzydko mó-
wiąc, się rozmyły. No, mnie chodzi o… Ustawa jest 
dobra. Już nie będę pana drugi raz chwalił, ale 
ustawa jest dobra. Jest jednak 1 zapis, który jak 
gdyby nie pozwala tym, którzy uprawiają owo-
ce i produkują to wino, nabyć dodatkowego owo-
cu z terenu… W ustawie jest napisane, że jest to 
możliwe tylko w danym województwie lub w po-
wiatach sąsiednich. Wiemy, że tych winnic jest 
bardzo mało, ponad 300. No, powiatów też jest 
ponad 300, może 1 winiarnia przypada na powiat. 
Ale to tak nie wygląda, one są skupione. Nie każ-
dy może to uprawiać, bo nie każdy ma warunki. 
Niekiedy osoba, która wzięła kredyt… Są wypadki 
losowe, są przymrozki, huragany czy jakieś inne 
gradobicia. Jak coś zniszczy tę uprawę, to tak na-
prawdę nie ma z czego wytwarzać wina, a nie 
można tego zakupić w sąsiednich powiatach czy 
województwach, bo tam nikt tego nie ma, a jak 
ma, to tak mało, że nie odsprzeda. W dyrektywie 
jest zapis o regionie winiarskim, a my tak na-
prawdę takich regionów nie mamy. Tak że pro-
siłbym to uwzględnić, tak żeby tym regionem była 
cała Polska. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
NORBERT KACZMARCZYK 

Bardzo dziękuję za to pytanie.
Jeżeli dojdzie do takiej zmiany na tym etapie 

procedowania, to będzie to zmiana techniczna. 
Wiąże się to również z półroczną notyfikacją. Ja, 
jako że reprezentuję rząd w tym zakresie, przy-
słuchiwałem się wielu debatom parlamentarnym, 
również dyskusjom w podkomisjach. Na pewnym 
etapie przyłączyłem się do pracy nad tą ustawą 
i zrozumiałem, że tu jest konsensus. Ten konsen-
sus widać było również na posiedzeniu komisji se-
nackiej. To jest ustawa, która jest oczekiwana przez 
producentów, przez rolników. Pytanie: czy jeste-
śmy gotowi wystawić ich na kolejną próbę czasu 
tylko dlatego, że w toku prac nad tą ustawą części 
parlamentarzystów nie udało się w jakiś sposób 
porozumieć? Bo tak naprawdę do tego momentu 
ten problem nie był podnoszony. Każdy producent 
może skorzystać z surowców w obrębie wojewódz-
twa oraz powiatów ościennych. Państwo parlamen-
tarzyści uznali, że jest to wystarczające. Niemniej 
jednak przede wszystkim, tak jak mówię, wspie-
ramy drobnych producentów. I te 50% produktu 
wytwarzanego w gospodarstwie… I rzeczywiście, 
można zaopatrzyć się dodatkowo, ale w swoim 
powiecie, w swoim województwie i w powiatach 
ościennych tego województwa Tak więc jeżeli 
państwo zdecydują się na wprowadzenie wspo-
mnianego typu zmian, proszę się liczyć z tym, że 
również producenci, rolnicy będą oczekiwać na tę 
ustawę, być może nawet i pół roku, poprzez pro-
ces notyfikacji. 

Pytanie, czy w konsensusie, w porozumieniu, 
jeżeli ustawa nie będzie spełniać tych oczekiwań, 
o których pan senator mówi… Czy nie byłoby moż-
liwości również współpracy Sejmu i Senatu póź-
niej nad inicjatywą ustawodawczą, aby zbudować 
ustawę, która wychodziłaby naprzeciw tym ocze-
kiwaniom. A teraz można by sprawdzić, jak usta-
wa w tym zakresie działa, przyjąć ją w obecnym 
kształcie. Jeżeli zaś rzeczywiście byłaby niewy-
starczająca – rozpocząć pracę, konsultacje na te-
mat tego, czy rzeczywiście ta poprawka nie jest 
zasadna. Ja tego nie przesądzam, uważam jednak, 
że Sejm i Senat miały na tyle dużo czasu i praco-
wały w takim konsensusie, że… Rozumieliśmy, że 
te przepisy są wystarczające. My to zdanie podtrzy-
mujemy. Niemniej jednak, tak jak mówię, jeżeli 
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mogę coś rekomendować, to rekomendowałbym 
przyjęcie tej ustawy w obecnym kształcie, a jeżeli 
państwo uznają, że przepisy są niewystarczające – 
rozpoczęcie prac nad ewentualnymi zmianami. Ale 
chodzi o to, żeby dać rolnikom i producentom już 
możliwość pracy na podstawie właśnie tej ustawy, 
abyśmy nie czekali kolejne pół roku na notyfikację.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jest już w ob-
rocie prawnym ustawa o  wyrobie i  rozlewie 
wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami 
i organizacji rynku wina, a będzie dodatkowa, bo 
tamta nie jest uchylana. Niby materie tych ustaw 
się nie pokrywają. Pytanie, czy to nie jest przere-
gulowanie rynku. My nigdy nie będziemy Francją 
czy Hiszpanią. Czy my rzeczywiście potrzebuje-
my aż tylu przepisów? Czy np. w przypadku, no, 
nie wiem, rolnika… właściwie nie rolnika, hobby-
sty, który ma małą winnicę, robi wino na potrzeby 
własne, dla znajomych, którzy przyjadą i których 
ewentualnie gości właśnie w tym gospodarstwie 
agroturystycznym, też trzeba te wszystkie prze-
pisy stosować? Czy jesteśmy do tego tak jakby 
zmuszani przepisami unijnymi, czy też możemy 
to uprościć? Bo, jak mówię, taka agroturystyka to 
nie powinno… Na czym innym ten rolnik powi-
nien skupiać uwagę.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
NORBERT KACZMARCZYK 

Bardzo dziękuję Panie Marszałku.

Szanowny Panie Senatorze, jeśli chodzi o te 
przepisy, to rzeczywiście, regulują one… Z jednej 
strony ustawa wdraża przepisy Unii Europejskiej 
w zakresie organizacji rynku wina, a z drugiej stro-
ny reguluje zasady wyrobu i znakowania fermen-
towanych napojów winiarskich, win owocowych, 
cydrów, perry, miodów pitnych i cydrów aromaty-
zowanych. Tak więc rzeczywiście, jest to wdrożenie 
przepisów, ale w tym momencie również uprasz-
czamy i wzmacniamy sprzedaż bezpośrednią. Tak 
więc jest to kolejna ustawa, ale przy okazji wdro-
żenia tych przepisów unijnych wzmacniamy ry-
nek. Rzeczywiście, wspomnianych producentów 
nie jest wielu, bo, jak się szacuje, ok. 380. Niemniej 
jednak chcemy wzmocnić ten rynek. Bo jeśli cho-
dzi o chociażby cydr czy perry, to jest w okolicach 
10–15 producentów, a szacuje się, że po wdroże-
niu omawianej ustawy takich producentów może 
być około 50–60, po uproszczeniu wspomnianych 
przepisów. Tak więc systematycznie liczba produ-
centów będzie wzrastać.

Tak jak podkreślam, to nie jest rewolucyjna 
ustawa, to jest ustawa, która ma w tym jednym 
sektorze wzmocnić sprzedaż bezpośrednią. Tylko 
budując kompleksowo i pracując nad tymi ustawa-
mi kompleksowo, jesteśmy w stanie rzeczywiście 
wzmocnić łańcuch dostaw. Bo samodzielnie ustawa 
faktycznie jest drobną zmianą, ale rzeczywiście po-
magającą w tym jednym wąskim obszarze.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Chróścikowski. Proszę.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Moje pytanie… Już pan w zasadzie częścio-

wo powiedział, że można by się zająć tą regulacją 
wnoszonej poprawki. Niemniej jednak my wie-
my, że w Unii Europejskiej jest duże zagęszczenie 
i w związku z tym tam wywalczono sobie pozycje 
regionalne. No, Szampania, Bordeaux, można wy-
mienić wiele… Czy we Włoszech, czy gdzie indziej… 
Każdy sobie swoje regiony określa i szanuje sobie 
te regiony. Polska rzeczywiście nie ma takiej ilo-
ści… Czy pan minister mógłby się zobowiązać do 
tego, żeby – skoro poprawka byłaby jakby etapem 
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drugim – podjąć działania jako resort, nie czekając 
na posłów, senatorów, w kierunku takiego przy-
gotowania… Samo to przygotowanie byłoby wtedy 
procedowane, żeby uzyskać tutaj już zgodę Komisji 
Europejskiej. Czy mógłby się pan zobowiązać do 
tego, że gdybyśmy nie przegłosowali tego zapisu, 
żeby nie blokować, jak pan tu powiedział, rolni-
kom, producentom win, żeby mogli sobie funkcjo-
nować… Bo to nie tylko o wina w tej ustawie chodzi.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Norbert Kaczmarczyk: Czy można, 
Panie Marszałku?)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
NORBERT KACZMARCZYK 

Szanowny Panie Senatorze, może dobrą sztu-
ką dobrego parlamentaryzmu jest spotkanie się 
w połowie drogi. Czyli przyjmiemy ustawę bez 
poprawek, dzięki temu nie dopuścimy, nie do-
prowadzimy do tych notyfikacji, a  ja mogę się 
zobowiązać, że jeżeli zaproszą mnie państwo na 
posiedzenie komisji rolnictwa w Senacie, na któ-
rym będziemy procedować przepisy… czy oma-
wiać sam temat, a przepisy mogą rzeczywiście 
pochodzić z ministerstwa rolnictwa, resort mógłby 
ewentualnie zająć się tą tematyką. Zobowiązuję się 
w takim razie do obecności na posiedzeniu komisji 
rolnictwa w Senacie, gdzie będziemy rozmawiać 
o tej tematyce, rozpatrzymy wszystkie za i przeciw, 
należy również objąć to konsultacjami z rolnikami, 
ale także z winiarniami. Trzeba dojść do takiego 
konsensusu, który doprowadzi do tego, że rzeczy-
wiście ta poprawka wyjdzie naprzeciw oczekiwa-
niom producentów, a jednocześnie będzie dobrym 
prawem. Zobowiązuję się do obecności podczas 
prac w komisji. Jeżeli przepisy nie będą szkodliwe 
w żadnym zakresie, to możemy nad nimi praco-
wać, możemy myśleć o ewentualnych pracach nad 
tym przepisem ze względu na to, co powiedział pan 
senator, aby wzmocnić ten rynek. Tylko jest kolejne 
pytanie: czy będziemy w stanie budować te polskie 
Szampanie, jeżeli Polska będzie jednym regionem 

winiarskim zaopatrywanym jakby globalnie w ca-
łym kraju, a nie regionalnie? Więc pytanie, czy nie 
powinniśmy się zastanowić nad tym aspektem. 

Zobowiązuję się więc do prac, ale czy nad sa-
mym projektem i przyjęciem… No, nie jestem na 
tyle mocny, by samodzielnie przyjąć pewien pro-
jekt rozwiązania. Ale jeśli chodzi o prace i zorien-
towanie się co do tego konkretnego przepisu, to 
jestem w stanie się zobowiązać w ministerstwie 
rolnictwa.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze. 
Jeszcze raz pan senator Chróścikowski.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

Panie Ministrze, można przyjąć jakiś czasowy, 
powiedzmy, okres przejściowy, może to być czaso-
wo, dopóki nie rozwiniemy tych naszych winnic, 
a już by można było dać szansę… Ale to już do dys-
kusji, jak będziemy później realizować… Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
(Senator Beniamin Godyla: Czy jeszcze można?)
Pan senator Godyla. Proszę.

SENATOR 
BENIAMIN GODYLA 

Panie Ministrze, mam takie krótkie pytanie. 
Wiem, że są jakieś związki, jakieś stowarzyszenia 
tych polskich winiarzy. Czy to było konsultowane 
z nimi, jak była praca nad tą ustawą?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi Norbert Kaczmarczyk: Panie 
Senatorze, przepraszam, czy mógłby pan powtó-
rzyć pytanie?)

O ile wiem, mamy w Polsce stowarzyszenia, ja-
kieś inne organizacje skupiające osoby, które pro-
dukują wina, głównie chodzi o wina. Czy to było 
konsultowane z nimi, czy byli zapraszani do takich 
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rozmów, żeby wprowadzać jakieś swoje praktycz-
ne rzeczy, które naprawdę… To, co mówiłem o tej 
praktyce tutaj…

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
NORBERT KACZMARCZYK 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Senatorze, tak, oczywiście 

ustawa była konsultowana, ale nie chciałbym jak-
by określać się jako autor i osoba, która ma te 
wszystkie sukcesy, nie chcę, że tak powiem, być 
beneficjentem tych wszystkich sukcesów, dlatego 
że tak naprawdę ta ustawa powstała przy wielkim 
wsparciu strony społecznej, przy wielkim wspar-
ciu również pana posła Fryderyka Kapinosa, przy 
wsparciu całej Izby, Sejmu, komisji rolnictwa, 
podkomisji, gdzie w sposób merytoryczny zosta-
ła wypracowana, później trafiła do Senatu i pań-
stwo również w konsensusie przyjęli tę ustawę 
podczas prac w komisji rolnictwa. Wiem także, że 
podczas państwa rozmów spotykała się z wielką 
życzliwością. Tak więc rzeczywiście, strona spo-
łeczna, organizacje, które zajmują się rynkiem 
wina, były uczestnikiem tych konsultacji i mam 
nadzieję, że przy ewentualnych późniejszych roz-
mowach, zmianach również będą. Dlatego dekla-
racja co do dalszych prac jest. Ale, tak jak mówię, 
proszę, aby nasza ustawa nie stała się przedmio-
tem kolejnej notyfikacji, czyli żeby została przyjęta 
bez poprawek.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

i Rozwoju Wsi Norbert Kaczmarczyk: Dziękuję 
bardzo.)

Otwieram dyskusję.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Wadima 
Tyszkiewicza – zdalnie.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja bardzo krótko.
Pochodzę z regionu winiarskiego, z wojewódz-

twa lubuskiego, gdzie winnic jest naprawdę wie-
le. One, można powiedzieć, wyrastają jak grzyby 
po deszczu. I całym sercem jestem z winiarzami, 
którzy rzeczywiście robią kawał dobrej roboty. Ta 
ustawa zmierza w dobrym kierunku, ja oczywi-
ście zagłosuję za. Potwierdzam również to, że sy-
gnały, które do mnie docierają, są takie, że ustawa 
jest oczekiwana przez winiarzy i była konsultowana 
z przynajmniej częścią winiarzy. Mam nadzieję, że 
to jest nie ostatnia ustawa i krok ku właśnie tym do-
brym zmianom, które będą promować winiarstwo. 
Bo wino kojarzy się oczywiście z alkoholem, ale to 
też jest kwestia tradycji, pasji, ludzie naprawdę tym 
żyją. Zapraszam do województwa lubuskiego, jeżeli 
ktoś będzie miał ochotę, żeby spróbować dobrego 
wina, posmakować tego dobrego wina. Mam nadzie-
ję, że to wino będzie coraz lepsze, bo ono już jest 
coraz lepsze. Winiarze rzeczywiście żyją tą swoją 
pasją. Dlatego dziękuję za tę ustawę. Zagłosuję oczy-
wiście za. Mam nadzieję, że to jest pierwszy krok 
w dobrym kierunku, a kolejne zmiany w prawie 
będą powodowały, że winiarzom, że ludziom, którzy 
chcą zajmować się winiarstwem, będzie umożliwio-
ne to, żeby te swoje pasje mogli dalej rozwijać. Tak że 
ja oczywiście zagłosuję za ustawą. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że panowie senatoro-

wie Ryszard Świlski, Janusz Pęcherz, Aleksander 
Szwed, Sławomir Rybicki, Antoni Mężydło 
i Beniamin Godyla złożyli wystąpienia*… A, nie, 
zaraz… Tak, Beniamin Godyla także złożył swoje 
wystąpienie do protokołu.

Informuję, że wnioski o  charakterze legi-
slacyjnym na piśmie złożyli wspólnie panowie 

* Przemówienia w dyskusji złożyli do protokołu senatoro-
wie Świlski, Pęcherz, Szwed, Godyla. Przemówienia  
– w załączeniu.
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senatorowie Sławomir Rybicki, Antoni Mężydło 
i Beniamin Godyla.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków? Nie?
Dziękuję…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Norbert Kaczmarczyk: Nie są nam 
znane.)

A, nie są znane. W takim razie to będzie na po-
siedzeniu komisji.

Ponieważ został zgłoszony wniosek o charak-
terze legislacyjnym, proszę Komisję Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi o ustosunkowanie się do przedsta-
wionego wniosku i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 582, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 582 A.

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

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JACEK BOGUCKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze!

W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
przedstawiam sprawozdanie dotyczące ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłu-
żeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020.

Komisja Rolnictwa i  Rozwoju Wsi w  dniu 
8 grudnia rozpatrzyła ustawę i wnosi o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Proponowana ustawa dotyczy realizacji 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który teo-
retycznie powinien zakończyć się w roku 2020, ale 
ze względu na to, że w Komisji Europejskiej nadal 
trwają prace nad uruchomieniem nowego progra-
mu, konieczne jest przedłużenie dotychczasowych 
działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Chodzi o to, żeby rolnicy, beneficjenci 
mieli ciągłość, szczególnie w tych działaniach, któ-
re takiej ciągłości wymagają.

Ustawa zmienia 6 ustaw, wprowadza m.in. pro-
cedury, które upraszczają przygotowanie realizacji 
działań dotyczących przeciwdziałania skutkom su-
szy, co jest bardzo ważne, szczególnie w ostatnich 
latach. Upraszcza także procedury wymiany ko-
respondencji pomiędzy beneficjentami a Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, uła-
twia beneficjentom, w ramach dotychczasowego 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wdraża-
nie strategii rozwoju lokalnego przez lokalne grupy 
działania, poprzez zmianę części przepisów.

Jak już powiedziałem, komisja wnosi o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Nie widzę zgłoszeń, nie ma pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rolnic-
twa i rozwoju wsi.

Czy pan minister Ryszard Bartosik chciałby za-
brać głos w sprawie tej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik: Tak, Panie 
Marszałku.)

To zapraszam tutaj.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik: Jeśli mogę…)
Proszę na mównicę.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik: Dobrze.)
Chcemy pana widzieć.
Proszę uprzejmie, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RYSZARD BARTOSIK 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
Szanowni Państwo!

Proszę o przyjęcie tej ustawy o zmianie nie-
których ustaw w  związku z  przedłużeniem 
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realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020. Informuję, że ustawa została już 
uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej bez żad-
nych poprawek. Była też procedowana na posie-
dzeniu senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
gdzie również nie wniesiono poprawek.

Jak już pan senator sprawozdawca wspo-
mniał, ustawa ta zmienia 6 ustaw, a mianowi-
cie ustawę – Prawo budowlane, ustawę o Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o roz-
woju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
PROW na lata 2014–2020, o finansowaniu wspólnej 
polityki rolnej oraz ustawę – Prawo wodne.

Ustawa wiąże się z przedłużeniem realizacji 
programu PROW 2014–2020. Ponoszenie wydat-
ków przez agencję płatniczą trwa do dnia 31 grud-
nia 2025 r. z uwagi na zasadę n+3. Ponieważ okres 
tego przedłużenia już trwa, konieczne jest jak naj-
szybsze procedowanie tego projektu, po to by moż-
liwe było skorzystanie przez beneficjentów PROW 
z proponowanych zmian. Wśród nich jest urucho-
mienie nowego działania „Zarządzanie ryzykiem” 
i wypłata pomocy na rzecz beneficjentów.

Realizacja PROW ma zakreślony sztywny ho-
ryzont czasowy wynikający z przepisów prawa 
europejskiego, co przesądza o pilnym charakterze 
przedmiotowej ustawy. Opóźnienie wejścia w życie 
ustawy będzie miało bezpośredni wpływ na termin 
naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” – PROW 
2014–2020, co z kolei spowodowałoby opóźnienia 
w wyborze RSR i realizacji LSR w kolejnej perspek-
tywie. Późniejsze wejście w życie procedowanej 
ustawy będzie oznaczać opóźnienie we wprowa-
dzeniu priorytetu Polskiego Ładu dla polskiej wsi, 
dotyczącego uproszczenia procedur związanych 
z budową stawów i zbiorników wodnych.

Wnoszę, aby Wysoki Senat raczył przyjąć pro-
ponowaną przez rząd ustawę. Dziękuję bardzo, 
Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu.

Nie ma takich pytań.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik: Bardzo dziękuję.)
Otwieram dyskusję…
(Rozmowy na sali)
Potrzebujemy chwili przerwy, 3 minut przerwy.
(Głos z sali: Pan senator Bober na pewno zapi-

sał się do dyskusji.)
Tak, ale trzeba…
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Ryszarda 

Bobera.
(Głos z sali: Nie mógł pan senator powiedzieć, 

że…)

SENATOR 
RYSZARD BOBER 

Mówiłem. Przecież byłem przed chwilą…
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze! Szanowni Państwo!
Tytuł ustawy, która została wniesiona, brzmi 

lekko, ale ustawa ta jest naprawdę bardzo ważna 
i będzie rzutować na rozwój obszarów wiejskich do 
roku 2027 plus 3 lata, czyli tak naprawdę do roku 
2030.

Ja odniosę się tylko do art. 3 projektowanej usta-
wy, który mówi o rozwoju lokalnym. Tu rzeczywi-
ście nastąpiły diametralne zmiany w stosunku do 
realizowanego w tej chwili projektu, jak również do 
projektów, które były wcześniej realizowane w ra-
mach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Proponowane zapisy tworzą nowy program 
dla europejskiego funduszu rybackiego w ramach 
PROW. Perspektywa 2007–2013 była realizowana, 
kiedy lokalne grupy rybackie funkcjonowały od-
dzielnie, kiedy miały własną instytucję zarządzają-
cą, kiedy miały własny komitet monitorujący. Ten 
program został oceniony najgorzej ze wszystkich 
programów wdrażanych na obszarach wiejskich. 
W tej chwili chcecie państwo wrócić do czegoś, 
co funkcjonowało źle. Ja nie będę mówił o promo-
cjach, o rejsach, bo NIK doskonale wykazał, jakie 
były nieprawidłowości w latach 2007–2013.

Mamy doświadczenie, znamy skutek, który 
wówczas miał miejsce. Program rybacki został włą-
czony do grup wielofunduszowych jako program, 
który jest realizowany w ramach lokalnych grup 
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działania. Takie grupy mogą być wielofunduszo-
we. Utworzenie na nowo instytucji zarządzającej, 
utworzenie komitetu monitorującego, a tak na-
prawdę pozbawienie pewnych instrumentów bu-
dowania lokalnych strategii i wyłączenie programu 
rybackiego sprawi, że ten obszar stanie się niepeł-
ny. Jeżeli państwo uważacie – środki są mniejsze – 
że PROW, program „Ryby” ma być realizowany na 
mniejszym obszarze, to można wprowadzić inne 
kryteria, na podstawie których nie będzie już ta-
kich tzw. kopert wojewódzkich, i on będzie realizo-
wany w pewnych obszarach. Ale dajmy szanse tym 
wszystkim, którzy chcą go realizować, a przede 
wszystkim mają doświadczenie. Najważniejszy 
jest kapitał ludzki, który funkcjonuje na tych obsza-
rach, Panie Ministrze, i doświadczenie. Nie ma na 
wsi liderów, brakuje osób, które chcą wprowadzać 
pewne rozwiązania, chcą działać w ramach progra-
mu „Leader” i w ramach lokalnych grup działania.

Wyłączenie samorządów województwa i mó-
wienie o tym, żeby samorządy województwa w ra-
mach środków, które będą miały do dyspozycji 
z Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, jak również programów operacyj-
nych województwa, tak naprawdę… Zwracacie się 
państwo do samorządów województwa, do mar-
szałków, którzy byli w tych wszystkich programach 
instytucją pośredniczącą, bo samorząd wojewódz-
twa mógł koordynować pewne zamierzenia doty-
czące wyboru lokalnych strategii rozwoju.

I to jest drugi element, który budzi największe 
wątpliwości w tym art. 3. Pozwolenie, a przede 
wszystkim stworzenie takiej sytuacji, że gminy 
nie są uczestnikami, nie muszą obligatoryjnie być 
w lokalnej grupie działania, jest wielkim błędem. 
Nie może być tak, że buduje się czy pozwala się 
tworzyć lokalne strategie poza gminami.

Ja podam przykład, żeby to było zobrazowane. 
Otóż na obszarze danego powiatu jest część, która 
przylega do większych aglomeracji miejskich. Tam 
mieszkają zupełnie inni mieszkańcy, którzy mają 
inne potrzeby. Są oni w stanie stworzyć na obsza-
rze 2 gmin lokalną strategię rozwoju. Ale ta lokalna 
strategia rozwoju nie będzie spójna z potrzebami 
zupełnie innych gmin funkcjonujących w danym 
powiecie. Tam są inne potrzeby niż tutaj, bo rze-
czywiście większość terenu jest zamieszkana przez 
osoby, które pracują i są związane z zupełnie inną 
działalnością.

Nie można, Panie Ministrze, pozbawiać gmin 
uczestniczenia… Żeby z obligatoryjnych zapisów 
nie wynikało, że one nie wchodzą w skład lub 

przedstawiciele tych gmin nie uczestniczą w lo-
kalnych strategiach rozwoju, jak również nie są 
w lokalnych grupach działania.

Jako kolejny przykład podam to, że jeżeli rze-
czywiście samorządy województw mają dołożyć 
środki – z tych swoich, które będą miały do dys-
pozycji – to co się wydarzy, kiedy będą to środki 
dedykowane chociażby na rewitalizację miejsco-
wości do 5 tysięcy. Ja wiem, że są inne rzeczy, 
że trzeba będzie aglomeracyjnie… Bo to nie są 
spójne rzeczy – te, które były w PROW, i te, które 
są w ramach kryteriów dostępne w programach 
operacyjnych województw. Można to w  jakiś 
sposób uregulować i tych przeszkód unikać. Ale 
jaki interes będzie miał samorząd województwa 
w tym, żeby wspierać tymi środkami rozwój lo-
kalny, jeśli tak naprawdę nie będzie miał wpły-
wu na wybór lokalnej strategii? Bo zakładacie 
państwo, że to minister będzie organem, który 
będzie decydował o tym, jaka lokalna strategia 
rozwoju na danym terenie uzyska wysoką liczbę 
punktów i będzie realizowana w ramach lokalnej 
grupy działania.

Rzeczywiście będą nieodwracalne skut-
ki dla realizacji tych programów. Jak trudno 
było wprowadzać wielofunduszowy RLKS. Jak 
trudno było przekonać środowiska wiejskie, że 
naprawdę warto działać wspólnie, że warto bu-
dować społeczeństwo aktywne, społeczeństwo 
obywatelskie. A tak naprawdę w tej chwili po-
przez te regulacje państwo przeczycie tym zapi-
som i doprowadzacie do takich sytuacji, że ktoś 
znowu centralistycznie, u góry będzie decydo-
wał, jakie mają być wdrażane lokalne strategie 
rozwoju, jak mają funkcjonować lokalne grupy 
działania, które będą już pozbawione pewnych 
środków. Ja wiem, że środków jest mniej, że 
nie będzie środków na infrastrukturę wiejską. 
I ubolewam, że te środki, które są w tej chwili 
do 2022 r. w ramach przesunięć, będą ostatnimi 
środkami, którymi będą dysponowały samorzą-
dy na wsparcie inwestycji infrastrukturalnych 
dotyczących dróg czy dotyczących wodociągów. 
One są w tej chwili priorytetem na obszarach 
wiejskich i zastępowanie ich poprzez inne dzia-
łania nie będzie skutkowało w sposób właściwy, 
służący rozwojowi tych obszarów. Dlatego zło-
żę wniosek z poprawkami do tego art. 3, żeby 
rzeczywiście… I proszę Wysoki Senat o przyję-
cie tych ważnych poprawek, które tak napraw-
dę doprowadzą do takiej sytuacji, o której tutaj 
wcześniej mówiłem. Dziękuję.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Janusz 

Pęcherz i Aleksander Szwed złożyli swoje przemó-
wienia w dyskusji do protokołu*.

(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: 
Jeszcze Golba.)

Aha, przepraszam, jeszcze senator Golba złożył 
przemówienie**, jako trzeci.

Informuję, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożyli senator Ryszard Bober 
i Jacek Bury.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RYSZARD BARTOSIK 

Panie Marszałku, nasza rekomendacja jest ne-
gatywna co do tych wniosków.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi o ustosunkowanie się do przedsta-
wionych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o ustanowieniu 
„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony 
Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu 
„Programu modernizacji Służby Więziennej w la-
tach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji 
i niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 590, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 590 A.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
** Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
pana senatora Janusza Pęcherza, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JANUSZ PĘCHERZ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawie-

nia sprawozdania połączonych komisji, Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, o uchwalonej przez Sejm w dniu 2 
grudnia 2021 r. ustawie o ustanowieniu „Programu 
modernizacji”… itd. Ten tytuł jest chyba najdłuższy, 
jaki pojawił się w ustawach, może któraś covidowa 
ustawa miała porównywalnie długi tytuł, tak że nie 
będę już powtarzał tego tytułu.

Marszałek Senatu skierował tę ustawę w dniu 
3 grudnia do wymienionych komisji. Wspólne po-
siedzenie komisji odbyło się 14 grudnia 2021 r. i po 
rozpatrzeniu tej ustawy komisje wnoszą: Wysoki 
Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Omawiana ustawa ma na celu wprowadzenie 
zmian dotyczących ustanowienia „Programu mo-
dernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 
2022–2025”; ustanowienia „Programu moderniza-
cji Służby Więziennej w latach 2022–2025”; zmiany 
statusu prawnego i zakresu zadań realizowanych 
przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne 
Policji; nowych zasad mianowania albo powoływa-
nia do służby w Policji, przeprowadzania szkoleń 
zawodowych w Policji oraz mianowania na od-
powiedni stopień policyjny funkcjonariuszy in-
nych służb przyjmowanych do służby w Policji; 
ustanowienia Medalu imienia podkomisarza 
Policji Andrzeja Struja; zasad zaliczania do okre-
su służby w Służbie Więziennej służby lub pracy 
w innych podmiotach, w tym w innych służbach 
mundurowych.

W historii służb mundurowych podległych 
ministrowi spraw wewnętrznych i administra-
cji to już trzeci tego typu program. Pierwszy pro-
gram modernizacji uchwalony został w 2007 r. 
i obejmował zadania do realizacji w latach 2007–
2009. Został on przedłużony na lata 2010–2011. 
Drugi program, uchwalony w 2016 r., przewidy-
wał realizację zadań w latach 2017–2020. Tak jak 
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w przypadku poprzednich programów w ustawie 
określono kwoty wydatków na przedsięwzięcia in-
westycyjne, w tym np. budowlane, zakup sprzętu 
i środków transportu oraz zwiększenie uposażeń 
funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cy-
wilnych formacji mundurowych.

Ustawa i załączniki do niej nie zawierają listy 
przedsięwzięć, które będą realizowane w trakcie 
trwania programu. Cele, na które będą wydawane 
środki, zostały opisane w uzasadnieniu do rządo-
wego projektu ustawy. Taka konstrukcja progra-
mu umożliwia zgłaszanie konkretnych zadań do 
realizacji w ramach programu już w trakcie jego 
realizacji. Dla przykładu podam kilka kwot. W for-
macjach podległych MSWiA… I tak np. na inwesty-
cje budowalne w latach 2022–2025 przeznaczono 
ponad 2 miliardy 380 milionów, na sprzęt trans-
portowy – ponad 900 milionów, a na wzmocnienie 
etatowe funkcjonariuszy 1 miliard 676 milionów. 
Dalej: wzmocnienie motywacyjnego systemu upo-
sażeń funkcjonariuszy – 3 miliardy 370 milionów; 
podwyższenie wynagrodzeń pracowników jedno-
stek organizacyjnych formacji – 619 milionów. 
W sumie na ten program na 4 lata przewidziano 
ponad 10 miliardów zł.

Jeśli chodzi o poszczególne formacje… Może 
wymienię: Policja – 6  miliardów 429  milio-
nów; Straż Graniczna – 1 miliard 439 milionów; 
Państwowa Straż Pożarna – 1 miliard 947 milinów; 
Służba Ochrony Państwa – 213 milionów, prawie 
214 milionów.

Program modernizacji na lata 2022–2025 prze-
widuje zwiększenie liczby etatów funkcjonariuszy 
w Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży 
Pożarnej. To są nowe zadania, których nie było 
w poprzednich programach. Dla Służby Ochrony 
Państwa w tym programie nie przewidziano no-
wych etatów. W przypadku Policji nowe etaty będą 
przeznaczone na wzmocnienie służby prewen-
cji oraz na obsadzanie planowanych do odtwo-
rzenia posterunków Policji. W przypadku Straży 
Granicznej nowe etaty mają wzmocnić ochronę 
wschodniej granicy państwa.

W programie modernizacji na lata 2022–2025 
przewidziane są środki na wzrost uposażeń funk-
cjonariuszy. Na podwyżki wynagrodzeń we wszyst-
kich formacjach podległych MSWiA przeznaczone 
zostaną ponad 3 miliardy 370 milionów zł, tj. 33,6% 
środków programu.

W programie modernizacji na lata 2022–2025 
przewidziano także środki na wzrost wynagrodzeń 
pracowników cywilnych zatrudnionych w służbach 

mundurowych. To zadanie było ujęte w poprzed-
nich programach. Na te podwyżki przeznaczono, 
o czym wspomniałem wcześniej, 619 milionów, tj. 
6,17% środków programu.

Ten element podwyżek dla pracowników służ-
by cywilnej w tej ustawie wzbudzał największe 
zainteresowanie i kontrowersje. W przypadku 
pracowników cywilnych średnie wynagrodzenie 
nie oddaje zróżnicowania sytuacji płacowej w tej 
grupie zawodowej, co podkreślali tutaj przed-
stawiciele i przedstawicielki przede wszystkim 
związków zawodowych pracowników cywilnych 
Policji. W przypadku Policji ok. 50% pracowników 
to członkowie korpusu służby cywilnej, a drugą 
połowę stanowią pracownicy nieobjęci mnożniko-
wym systemem wynagrodzeń. Związki zawodo-
we szacują, iż po podniesieniu płacy minimalnej 
w 2022 r. 70% pracowników Policji nieobjętych 
mnożnikowym systemem wynagrodzeń będzie 
otrzymywało wynagrodzenie zasadnicze będące 
pochodną płacy minimalnej. Pracownicy cywil-
ni są obecnie najgorzej wynagradzaną grupą ad-
ministracji rządowej. I to by się potwierdzało, bo 
średnie wynagrodzenie w Policji wynosi 3 tysią-
ce 974 zł, w Straży Granicznej – 4 tysiące 14 zł, 
w Państwowej Straży Pożarnej – 4 tysiące 386 zł, 
a w Służbie Ochrony Państwa – 4 tysiące 840 zł. Ja 
rozumiem, że pewnie ma to jakieś uzasadnienie, 
na pewno tak jest w przypadku Służby Ochrony 
Państwa, ale myślę, że różnice pomiędzy Policją, 
Strażą Graniczną czy Państwową Strażą Pożarną 
są znaczne i je wskazują właśnie przedstawicie-
le związków zawodowych tych służb. Stąd też 
nastąpiło zgłoszenie odpowiedniej poprawki na 
dzisiejszym posiedzeniu komisji. Poprawki za-
proponowane przez przedstawicieli właśnie tej 
grupy zostały przejęte przez senatora Zygmunta 
Frankiewicza.

Oprócz tego programu jest także „Program mo-
dernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” 
z kwotą 1 miliarda 860 milionów zł, czyli środki na 
cały program, obejmujący także Służbę Więzienną, 
to prawie 12 miliardów zł. Jest to oczywiście bar-
dzo, bardzo poważna kwota.

Pozostałe zmiany wprowadzone ustawą z dnia 
2 grudnia 2021 r. nie są bezpośrednio związa-
ne z programami modernizacji i mogłyby zostać 
wprowadzone w odrębnych ustawach. Dodanie ich 
do ustawy modernizacyjnej pozwoliło na obejście 
konsultacji społecznych, a tempo rozpatrywania 
ustawy w Sejmie uniemożliwiło ich wnikliwą oce-
nę, co wskazywało Biuro Legislacyjne Senatu.
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Wśród kolejnych rozwiązań jest system szkole-
nia Policji, o którym także wspomniałem. Co waż-
ne, wprowadza się 4-stopniowy system szkoleń 
funkcjonariuszy, zgodnie z którym policjant bę-
dzie uzyskiwał kwalifikacje zawodowe podstawo-
we, podoficerskie, aspiranckie i oficerskie.

Jest też kwestia Centralnego Laboratorium 
Kryminalistycznego Policji i Medalu imienia pod-
komisarza Policji Andrzeja Struja. Dodanie tego 
medalu jest wynikiem poprawki poselskiej w dru-
gim czytaniu. Przyznawany będzie policjantom za 
podjęcie z narażeniem własnego życia lub zdrowia 
poza służbą lub w jej trakcie czynności ratowania 
życia, zdrowia ludzkiego albo mienia. Otrzymanie 
tego medalu będzie się wiązało z podniesieniem 
funkcjonariuszowi podstawy wymiaru emerytu-
ry o 1%.

Jeszcze kilka zdań na temat przebiegu prac 
legislacyjnych. Otóż ustawa jest projektem rzą-
dowym traktowanym jako projekt pilny. Została 
wniesiona do Sejmu w dniu 26 listopada 2021 r. 
Pierwsze czytanie projektu ustawy miało miejsce 
w dniu 1 grudnia 2021 r. na posiedzeniu sejmo-
wej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. 
Tego samego dnia komisja przedstawiła sprawoz-
danie. Drugie czytanie projektu odbyło się w tym 
samym dniu na czterdziestym trzecim posiedze-
niu Sejmu. Wobec zgłoszenia 8 poprawek projekt 
został ponownie skierowany do komisji. Następnie 
w dniu 2 grudnia 2021 r. Sejm uchwalił ustawę, od-
rzucając wszystkie poprawki zgłoszone w drugim 
czytaniu. Za przyjęciem ustawy głosowało 430 po-
słów, przeciw – 5, 1 poseł wstrzymał się od głosu. 
W trakcie pracy połączonych komisji główny legi-
slator senacki, pani Beata Mandylis, przedstawiła 
bardzo szczegółowe uwagi do omawianej ustawy 
i zgłosiła 12 propozycji poprawek, które przejął 
przewodniczący Aleksander Pociej. Praktycznie 
wszystkie zostały zaakceptowane przez stronę rzą-
dową, a następnie jednomyślnie przyjęte w głoso-
waniu przez wszystkich obecnych senatorów.

Dyskusja, o czym już wspomniałem, została 
zdominowana przez przedstawicieli związków za-
wodowych pracowników cywilnych służb mundu-
rowych. Zwracali uwagę na bardzo trudną sytuację 
właśnie w zakresie wynagrodzeń tych służb, które 
oscylują wokół płacy minimalnej. Ze strony związ-
kowej były takie głosy, że aby służby mundurowe 
mogły wykonywać optymalnie swoje zadania, także 
obecne zadania przy granicy wschodniej, trzeba im 
zagwarantować wyżywienie, zakwaterowanie i wy-
konanie wielu innych logistycznych przedsięwzięć, 

a to realizują przecież pracownicy cywilni, bez któ-
rych tych zadań nie można byłoby wykonywać do-
brze czy optymalnie.

W trakcie dyskusji głos zabierali senatorowie 
Seweryński, Kwiatkowski, Bury, Frankiewicz; skła-
dali oni także poprawki. Najbardziej rozbudowa-
ną poprawkę, wraz z odpowiednimi wyliczeniami 
kwotowymi dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń 
pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej, 
zgłosił Zygmunt Frankiewicz. Poprawka uzyska-
ła większość na posiedzeniu połączonych komisji; 
w głosowaniu 9 senatorów było za, 4 – przeciw. 
Ostatecznie połączone komisje przyjęły aż 16 po-
prawek. Większość została zaakceptowana przez 
stronę rządową, oprócz poprawek dotyczących 
zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników cy-
wilnych. Według wyliczeń, które są zawarte w za-
łączniku nr 2 – a wyliczenia są dosyć dokładne 
– one tak naprawdę podwyższają pracownikom cy-
wilnym wynagrodzenie, które jest proponowane, 
prawie dwukrotnie.

Ostatecznie komisje proszą Wysoki Senat o to, 
aby przyjąć tę ustawę wraz z poprawkami. Dziękuję 
za uwagę.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są takie pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję Panie Senatorze.
(Senator Janusz Pęcherz: Dziękuję.)
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 pan minister Wąsik pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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Bardzo dziękuję panu senatorowi za bardzo 
wyczerpujące sprawozdanie i bardzo przekrojo-
we przedstawienie ustawy. Ja chciałbym tylko do-
dać od siebie, że ta ustawa to kolejny, trzeci taki 
akt prawny. Autorem pierwszego, jak przypomnę, 
był śp. Władysław Stasiak; wspominamy go dzisiaj 
przy tej okazji. To był taki pierwszy duży zastrzyk 
finansowy dla polskich służb mundurowych, zapa-
miętany przez policjantów, przez strażników gra-
nicznych, przez funkcjonariuszy ówczesnego BOR, 
przez funkcjonariuszy straży pożarnej. Ta pierwsza 
ustawa odbiła się ogromnych echem, dlatego też 
rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął drugą usta-
wę modernizacyjną w 2016 r., która obowiązywała 
od 2017 r. Przyznam, że ważnymi elementami tej 
ustawy były zarówno kwestie płacowe, jak i kwestie 
inwestycyjne. Chcieliśmy kontynuować zwyczaj 
modernizacji służb mundurowych poprzez taką 
specjalistyczną ustawę, dlatego dzisiaj tu stoję i re-
prezentuję polski rząd przed Wysokim Senatem.

Ta ustawa jest oczekiwana przez służby mun-
durowe. Była ona uzgadniana ze związkami zawo-
dowymi w sferze płacowej, rozmawialiśmy też ze 
związkami cywilnymi. Chcę podkreślić, że są tu 
też podwyżki dla cywili. Chciałbym też podkre-
ślić jedno. Kwestia podwyżek dla cywili była istot-
na w dyskusji zarówno w Sejmie, jak i w komisji 
senackiej. W 2015 r., kiedy obejmowaliśmy rządy, 
cywile w służbach mundurowych… Średnie wy-
nagrodzenie w ich przypadku wynosiło 2 tysiące 
900 zł. Po przyjęciu tej ustawy średnie wynagro-
dzenie to będą około 4 tysiące 700 zł, to jest wzrost 
o 1 tysiąc 800 zł. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
to nadal nie będą bardzo wygórowane wynagro-
dzenia i w wielu przypadkach być może należało-
by je podwyższyć, ale pragnę podkreślić, Wysoki 
Senacie, że rząd dba o tę grupę pracowników i ten 
wzrost wynagrodzeń będzie większy niż w przy-
padku innych grup administracji. Przypomnę, że 
w tym roku, tzn. od 1 stycznia, administracja bę-
dzie miała podwyżki o tylko – no, tylko i aż – 4,4%. 
W przypadku tych pracowników cywilnych wzrost 
wynagrodzeń, tu oczywiście startujemy z niższego 
pułapu, to będzie około 11%. 

Chciałbym podkreślić, że jestem w kontakcie 
z przedstawicielami związków zawodowych pra-
cowników cywilnych. Nie jutro, a pojutrze mam 
z nimi spotkanie, będziemy rozmawiać na temat 
przyszłości, o tym, co możemy zrobić, żeby spra-
wić, żeby ich wynagrodzenia były korzystniejsze. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że modernizacja 
służb mundurowych to nie tylko inwestycje, bo 

żebyśmy mieli dobre służby, to muszą być zado-
woleni funkcjonariusze, zadowoleni pracownicy, 
którzy mają zapewnione bezpieczeństwo ekono-
miczne i mogą dobrze wykonywać swoje obowiąz-
ki. Jeżeli oni będą zadowoleni, to te formacje na 
pewno będą działały lepiej, co do tego nie mamy 
wątpliwości, i rząd, i związki zawodowe mówią tu-
taj jednym głosem. Oczywiście ekonomia ma swoje 
prawa, minister finansów ma swoje ograniczenia, 
dał nam limity i musieliśmy się zmieścić w pew-
nych limitach.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, w przyjem-
nością odpowiem na wszystkie pytania państwa 
senatorów. Wydaje się, że nie muszę tutaj zbyt dużo 
dodawać, bo pan senator Pęcherz przedstawił te 
kwestie niezwykle profesjonalnie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Nie ma pytań do pana, Panie Ministrze. 
Dziękuję bardzo…

(Senator Maria Koc: Są, ja mam pytanie.)
A, są.
(Senator Maria Koc: Myślałam, że jest jakaś li-

sta, Panie Marszałku.)
Słucham?
(Głos z sali: Nie ma listy.)
Proszę uprzejmie.

SENATOR 
MARIA KOC 

Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Ministrze, chciałabym dopytać 

o podwyżki dla pracowników cywilnych Policji czy 
też Państwowej Straży Pożarnej. Mówił pan, że te 
podwyżki będą miały miejsce w trakcie obowiązy-
wania tej nowej ustawy modernizacyjnej, tak żeby 
na koniec średnia wyniosła…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: 4 ty-
siące 700.)

4 tysiące 700 zł. Chciałabym się tylko upewnić, 
czy te podwyżki zaczną być przyznawane pracow-
nikom cywilnym Policji czy też Straży Pożarnej już 
w przyszłym roku.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Tak, planujemy podwyżki od 1  stycznia. 
Z ustawy budżetowej to będzie 4,4% wynagrodzeń, 
z ustawy modernizacyjnej – 356 zł z nagrodą rocz-
ną. Udało nam się też wygospodarować środki, 
żeby tym pracownikom cywilnym, którzy mają 
najniższe wynagrodzenie, podwyższyć je do tego 
następnego najniższego, które wejdzie 1 stycznia, 
właśnie za pomocą dodatkowych środków. W ich 
przypadku, tych, którzy zarabiają najmniej, to 
będzie chyba największa procentowo podwyżka, 
bo od 1 stycznia oni będą mieli podwyżkę o 160 zł 
od tej ubiegłej najniższej do następnej, plus 4,4%, 
plus 356 zł. Oczywiście mówię o średnich kwo-
tach. Wraz z nagrodą roczną to będzie tak napraw-
dę prawie 700 zł.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Jeszcze raz pani senator Koc.

SENATOR 
MARIA KOC 

Panie Ministrze, w swoim wystąpieniu doty-
czącym ustawy o ochotniczych strażach pożarnych 
mówiłam o dobrodziejstwie tej ustawy moderniza-
cyjnej, która kończy się w tym roku, bo były tam 
również zapisane środki dla ochotniczych straży 
pożarnych, bodajże w wysokości 0,5 miliarda zł. 
Chciałabym zapytać, czy również w tej nowej usta-
wie modernizacyjnej zapisane są środki dla OSP.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Nie, w nowej ustawie modernizacyjnej, Pani 
Senator, nie ma tych środków. Finansujemy 
to z innych źródeł, ale pragnę panią zapewnić, 

zagwarantować, że wydatki w tym roku będą nie 
mniejsze niż w zeszłym i jeszcze poprzednim roku. 
W każdym razie finansowanie mamy zapewnio-
ne z innego źródła budżetowego, także ze środ-
ków pozabudżetowych, z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rów-
nież ze środków unijnych. Tak że to finansowanie 
będzie na bardzo dobrym, na wysokim poziomie, 
nie niższym niż dotychczas.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pani senator Czudowska zapisywała się do 

pytania?
(Senator Dorota Czudowska: Do wystąpienia.)
Do wystąpienia, do debaty.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i  Administracji Maciej Wąsik: 
Dziękuję.)

Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Pocieja.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chciałbym przede wszystkim podziękować na-

szemu Biuru Legislacyjnemu, które w tej w spo-
sób nagły przygotowywanej ustawie znalazło dosyć 
dużo rzeczy, które mogliśmy poprawić. Chciałbym 
podziękować także stronie rządowej, która przyjęła 
te wszystkie rekomendacje. Jestem przekonany, że 
dzięki temu ta ustawa jest lepsza.

Nie do końca zgadzam się z panem ministrem 
w tym zakresie, że ta ustawa w całości została tak 
dobrze przyjęta przez wszystkich, do których jest 
kierowana, ponieważ mieliśmy wypowiedzi, no, 
takie bardzo mocne ze strony związków zawodo-
wych, dotyczące pracowników cywilnych. Stąd 
są poprawki, które złożył pan przewodniczący 
Frankiewicz i które uzyskały poparcie komisji, pro-
wadzące do tego, że te nierówności mogą zostać 
już na etapie senackim, bez czekania do przyszłego 
roku, poprawione.
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Ważna, potrzebna ustawa. Szkoda, że w tym jed-
nym małym fragmencie te nierówności nie zostały 
zniwelowane, stąd dosyć mocny głos negatywny 
w tym zakresie, podkreślam, tylko w tym zakresie, 
ze strony związków zawodowych. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Czudowską.

SENATOR 
DOROTA CZUDOWSKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny 
Panie Ministrze! Drodzy Goście!

Tak jak powiedział pan senator sprawozdawca, 
także pan minister, ta ustawa była oczekiwana, była 
monitorowana przez pracowników służb mundu-
rowych do końca.

Już po posiedzeniu komisji senackiej wpłynęły 
propozycje i prośba o to, żeby usprawnić ten me-
chanizm, poprawić tę ustawę, zwłaszcza przez 
dookreślenie sprawy mianowania i powoływania 
policjantów na wyższe stanowiska oraz określenie 
przypadków obligatoryjnego odwoływania policjan-ów obligatoryjnego odwoływania policjan-obligatoryjnego odwoływania policjan-
tów ze szkoleń zawodowych lub powracania do tych 
szkoleń. Problemy, które przedstawiali policjanci, 
świadczą o tym, że nie tylko o pieniądze chodzi 
służbom mundurowym, pracownikom służb mun-
durowych w tej ustawie – aczkolwiek wszyscy rozu-
miemy, że godna płaca jest warunkiem satysfakcji 
i dobrze pełnionych obowiązków. W związku z tym 
chciałabym przedstawić 3 poprawki do tej ustawy, 
które Wysokiej Izbie rekomenduję. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Przemówienia w dyskusji do protokołu zło-

żyli: pan senator Aleksander Szwed, pan senator 
Durlak, pan senator Błaszczyk, pan senator Wcisła, 
pan senator Janusz Pęcherz i pan senator Wadim 
Tyszkiewicz*.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Wnioski o charakterze legislacyjnym złożyła 
pani senator Dorota Czudowska.

(Głos z sali: Złożyła?)
Tak, złożyła, przekazała.
(Senator Dorota Czudowska: Tak.)
Dobrze.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków?
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: To 
my…)

Jeżeli zna oczywiście…
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: To 
my, Panie Marszałku, odniesiemy się w komisji.)

Czyli w komisji?
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: No 
bo, jak rozumiem, siłą rzeczy jest posiedzenie ko-
misji, po złożeniu wniosków. Tak?)

No, będzie posiedzenie komisji, tak, ale…
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: Tak, 
tak. Odniesiemy się na posiedzeniu komisji.)

Dobrze. Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z powołaniem Centralnego 
Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 588, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 588 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
pana senatora Aleksandra Pocieja, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ALEKSANDER POCIEJ 

Jeszcze raz dziękuję, Panie Marszałku.
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Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Przedłożona Senatowi ustawa zmierza do usta-

nowienia jednolitej w skali kraju jednostki orga-
nizacyjnej Policji – Centralnego Biura Zwalczania 
Cyberprzestępczości – i powołania w tym celu 
w ramach Policji nowej służby odpowiedzialnej za 
rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyber-
przestępczości oraz wykrywanie i ściganie spraw-
ców cyberprzestępstw.

Chciałbym dodać, że w trakcie posiedzenia na-
szej komisji rozważaliśmy – i takie były pytania ze 
strony komisji – czy jednostki, które w tej chwili są 
rozproszone przy różnych komendach Policji, zaj-
mujące się cyberprzestępczością, zostaną rozwią-
zane. Dostaliśmy zapewnienie, że nie, że najlepsi 
funkcjonariusze przejdą do tej nowo formowanej 
jednostki, ale wszystkie jednostki, które dzisiaj są 
przy różnych komendach wojewódzkich Policji, 
pozostaną nietknięte i nikt nie będzie zwalniany.

Ustawa przewiduje przeznaczenie z  budżetu 
państwa środków na utworzenie służby zwalcza-
nia cyberprzestępczości w łącznej kwocie 4 miliar-
dów 430 milionów, ze środków ujętych w rezerwach 
celowych budżetu państwa. Ma to zapewnić uno-
wocześnienie wyposażenia i sprzętu, możliwość bu-
dowy siedziby nowej jednostki organizacyjnej Policji 
– chciałbym dodać, że w Warszawie – oraz umożli-
wić wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń 
funkcjonariuszy zapobiegających cyberprzestępczości 
i zwalczających ją. Tutaj chciałbym dodać, iż te wyna-
grodzenia, które – i o tym pewnie będzie mówił pan 
minister – mają być trochę wyższe bądź znacznie wyż-
sze, są związane z wyspecjalizowaniem tych funkcjo-
nariuszy, z tym, iż wszyscy oni muszą biegle znać język 
angielski. Jest to bardzo specyficzne działanie i specy-
ficzne są zobowiązania tych funkcjonariuszy. W związ-
ku z tym te wynagrodzenia mają być wyższe.

Ustawa wprowadza istotne zmiany w proce-
durze naboru do służby w Policji. O tym stanowi 
art. 25. Te zmiany mają na celu umożliwienie za-
rządzania i prowadzenia postępowania kwalifika-
cyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających 
się o przyjęcie bezpośrednio do służby w jednost-
ce zwalczania cyberprzestępczości. Tak jak wcze-
śniej mówiłem, dodany zostaje etap postępowania 
kwalifikacyjnego w postaci sprawdzenia wiedzy, 
umiejętności z zakresu informatyki, funkcjono-
wania systemów informatycznych, systemów te-
leinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz 
znajomości języka obcego z tego zakresu.

Chciałbym jeszcze dodać, w zakresie moje-
go sprawozdania, iż zostały złożone poprawki. 

Poprawki, które komisja rekomenduje do przyję-
cia Senatowi, zostały zaproponowane przez SKOK, 
i te poprawki uzyskały zgodę rządu, ze strony rzą-
dowej jest zgoda na przeprowadzenie tych popra-
wek, a także przez nasze Biuro Legislacyjne, które 
zaproponowało 2 poprawki. One są poprawkami 
technicznymi, które również uzyskały aprobatę 
strony rządowej. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są takie pytania?
(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: 

Pan senator Zdrojewski, zdalnie.)
Pan senator Bogdan Zdrojewski. Zdalnie.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Senatorze, czy przy tej okazji była doko-
nywana ocena obecnego stanu zabezpieczenia…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, przerywa.)
Może bez wideo będzie łatwiej.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, niech 

pan wyłączy wideo.)
Chciałbym zapytać pana senatora, czy przy 

tej okazji była ocena zabezpieczeń w zakresie cy-
berbezpieczeństwa rządu w ostatnich 6 latach. 
Moje pytanie jest związane z serialem wycieków 
ze skrzynki pana ministra Dworczyka. To po 
pierwsze.

Po drugie, chciałbym dowiedzieć się, czy przy 
tej okazji rozpatrywano także odpowiedzialność 
wysokich urzędników za zabezpieczenia swoich 
skrzynek mailowych przed ewentualnymi ataka-
mi zewnętrznymi. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.
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SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za to pytanie.
Muszę odpowiedzieć, że nie było na ten temat 

mowy na posiedzeniu komisji.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
(Senator Aleksander Pociej: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
wewnętrznych i administracji.

Czy pan minister Maciej Wąsik pragnie zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedsta-
wić stanowisko rządu?

Jeżeli tak, to proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator Pociej bardzo dobrze przedsta-

wił tutaj zarówno przebieg dyskusji, jak i główne 
założenia ustawy. Ja chciałbym dodać tylko tyle, 
że ustawa o cyberbezpieczeństwie dzieli obszar 
cyberbezpieczeństwa na 3 duże działy: cyberbez-
pieczeństwo w obszarze, za który odpowiedzial-
na jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
cyberbezpieczeństwo w obszarze militarnym, za 
który odpowiedzialne jest Ministerstwo Obrony 
Narodowej, wojskowe siły cybernetyczne, i cyber-
bezpieczeństwo w obszarze największym, cywil-
nym, za który odpowiedzialny jest NASK. Ustawa 
wzmacnia właśnie obszar cywilny, dotyczący zwy-
kłych, prostych ludzi. To ma być służba przezna-
czona do tego, żeby ścigać przestępstwa, które są 
skierowane w ich stronę. Dlatego tworzymy ją 
przy Policji, dlatego nie robimy służby specjal-
nej, ale chcemy, żeby to była formacja policyj-
na, formacja mundurowa, która będzie najbliżej 

zwykłych ludzi, która będzie bardzo skutecznie 
zajmować się chociażby takimi zjawiskami, któ-
re mamy w tej chwili, czyli fałszywymi wiado-
mościami SMS z linkami dotyczącymi przesyłek 
kurierskich. Takie wiadomości docierają do wielu 
z nas, ktoś próbuje nas oszukać. Te służby policyj-
ne będą temu zapobiegać, przeciwdziałać i będą 
ścigać za tego typu przestępstwa.

Uważam, że jest to ważny element, który w pe-
wien sposób uzupełnia ustawę modernizacyjną. 
CBZC nawet w nazwie nawiązuje do Centralnego 
Biura Śledczego, formacji, która powstała pod ko-
niec zeszłego tysiąclecia jako formacja dedykowana 
do zwalczania przestępczości mafijnej, przestęp-
czości zorganizowanej. Oczywiście w ogromnym 
stopniu udało jej się tę przestępczość zlikwido-
wać, rozbić, zminimalizować. Wszyscy zapewne 
pamiętamy, jakie były problemy w czasach mafii 
pruszkowskiej, mafii wołomińskiej i innych ma-
fii, które działały czy wręcz panoszyły się w Polsce. 
W tej chwili, m.in. dzięki wyspecjalizowanej for-
macji policyjnej, takich problemów w takim zakre-
sie nie ma, dlatego chcemy, żeby nowa formacja 
w pewien sposób wzorowała się na pomyśle doty-
czącym CBŚP.

Oczywiście chciałbym podkreślić to, że 
oprócz stosownych kwalifikacji… W przypadku 
tej formacji będzie potrzeba dużych wynagro-
dzeń. Ustawa to przewiduje i zapewnia finanso-
wanie dla funkcjonariuszy, którzy przejdą… Liczę 
na to, że formacja szybko osiągnie spodziewa-
ny stan etatowy – 1 tysiąc 880 funkcjonariuszy. 
Oczywiście będzie mieć własny system naboru 
i własny system szkoleń, bo w tej formacji mniej 
istotna będzie sprawność fizyczna czy umiejęt-
ność interwencji na ulicy. Dużo istotniejsze będą 
umiejętności dotyczące oprogramowania, poru-
szania się w cyberświecie czy też umiejętności 
językowe.

Prosimy Wysoki Senat o przyjęcie ustawy.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Nie widzę… A, jest pytanie.
Pan senator Jerzy Czerwiński.
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SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Jedno krótkie pytanie à propos umiejętno-
ści językowych. Rozumiem, że będą tu potrzeb-
ne umiejętności dotyczące także, nazwałbym to 
ogólnie, cyrylicy, języków arabskich itd., a nie 
tylko języków obcych powszechnie uczonych 
w naszych szkołach. Jak pan uważa, czy będzie 
z  tym problem? Z umiejętnościami informa-
tycznymi będzie mniejszy, a z umiejętnościami 
językowymi może być większy. Chodzi o te spe-
cyficzne języki.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Wedle mojej wiedzy język programistów 
to język angielski. To jest język podstawowy. 
Oczywiście w dzisiejszym świecie języki, które 
pan senator wymienił, też są niezwykle przydat-
ne. Pragnę zapewnić, że nasze formacje posia-
dają funkcjonariuszy, którzy posługują się tymi 
językami. Jak wiadomo, język arabski jest nie-
zwykle istotny w ostatnich miesiącach. Proszę 
być spokojnym. A egzamin z języka angielskie-
go jest z tego powodu, że cały ten obszar cyber-
netyki, programowania itd. to jest właśnie język 
angielski.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeszcze jedno, jeśli 

można, Panie Marszałku…)
Tak. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Kiedyś ci funkcjonariusze o bardzo wysokich 
kwalifikacjach skończą służbę. Czy oni będą ja-
koś zobowiązani do, nazwałbym to, niewykorzy-
stywania wiedzy i umiejętności, które posiadają, 
u szeroko rozumianej konkurencji, obojętnie jak 

ją nazwać? Czy będą jakieś w tym zakresie spe-
cjalne przepisy?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Nie ma w tym zakresie specjalnych przepisów, 
niemniej jednak nie widzę żadnej przeszkody, 
żeby po skończeniu służby tacy funkcjonariusze 
zajmowali się innymi tego typu czynnościami 
w obszarze cyberbezpieczeństwa. Przypominam, 
że każdy obywatel musi zachowywać się zgodnie 
z prawem. Chodzi panu senatorowi pewnie o to, 
czy nie obawiamy się, że będą przechodzić na dru-
gą stronę. Zawsze jest takie niebezpieczeństwo, 
zawsze jest takie zagrożenie – we wszystkich 
służbach. Dlatego działają służby wewnętrzne. 
Tajemnica państwowa to jest ogromne zobowią-
zanie, ujawnienie jej jest karalne i musimy o tym 
pamiętać. No, oczywiście zawsze jest, we wszyst-
kich służbach jest takie zagrożenie i to nie tylko 
u nas, ale na całym świecie. Ale od tego są służ-
by wewnętrzne, od tego jest także kształtowanie 
morale funkcjonariuszy, żeby takich pokus było 
jak najmniej.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Przejście do konkurencji… Tu chyba w  grę 
wchodzić będzie kodeks karny. Tak?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Oczywiście będzie kodeks karny… Ale chciał-
bym, Panie Marszałku, jeśli pan pozwoli, pod-
kreślić, że m.in po to projektujemy wysokie 
wynagrodzenia, żeby była możliwość zdoby-
wania przyzwoitych pieniędzy w  pracy dla 
państwa. To jest potrzebne. Nie ściągniemy 
do Policji ludzi z takimi umiejętnościami, sko-
ro rynek oferuje wynagrodzenia dwa czy trzy 
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razy większe. Ta ustawa proponuje takie roz-
wiązania, żeby dać tym ludziom odpowiednie 
wynagrodzenia.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Ministrze, a jakie to będą wynagrodze-
nia? Czy może pan…

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Dodatki do pensji za służbę w tej formacji wyno-
szą między 70 a 130% wynagrodzenia podstawowe-
go. Tak że to są raczej atrakcyjne wynagrodzenia. 
Do tego można jeszcze doliczyć ewentualne wyna-
grodzenia z mocy ustawy, którą prowadzi minister 
Cieszyński. Mówię o ustawie o cyberbezpieczeń-
stwie, o tym funduszu cyberbezpieczeństwa, któ-
ry ma finansować w poszczególnych jednostkach 
administracji państwowej szczególnie wykształco-
nych specjalistów zamiast funduszu zewnętrznego.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i  Administracji Maciej Wąsik: 
Dziękuję bardzo.)

Pan senator Wadim Tyszkiewicz – zdalnie.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Ministrze, krótkie pytanie. Czy ta insty-
tucja, czy ta służba będzie korzystała z Pegasusa?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Co?)
Czy służba będzie wyposażona w program, któ-

ry, no, wszyscy znamy…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: A, 

Pegasusa… Nie dosłyszałem.)
Czy będzie korzystała z Pegasusa i na jakich 

zasadach?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Ja nie wiem, o czym dokładnie pan senator 
mówi. No, powiem tylko tyle, że formy i metody 
pracy operacyjnej generalnie są niejawne, co pan 
senator powinien wiedzieć, i na pewno są bardzo 
specjalistyczne. Ja nie jestem w stanie odpowie-
dzieć, jakimi przyrządami czy programami będzie 
posługiwała się projektowana służba, a nawet gdy-
bym mógł… Pan senator wie doskonale, że formy 
i metody pracy operacyjnej są ściśle tajne.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Więcej pytań nie ma…
(Głos z sali: Pan senator Czerwiński jeszcze.)
Przepraszam, pan senator Jerzy Czerwiński. 

Nie widzę pana, bo…

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

No tak, mikry jestem…
(Wesołość na sali)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Wojsko ma swoje własne licea informatyczne. 

Czy wy będziecie też tworzyć tego typu…
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i  Administracji Maciej Wąsik: 
Przepraszam, co ma wojsko?)

Przepraszam, może źle się wyraziłem – ma 
szkoły, w których kształci młodych informatyków. 
Czy wy będziecie także próbować od małego kształ-
cić? Bo tu rzeczywiście trzeba mieć bardzo spe-
cyficzne, wyselekcjonowane umiejętności. Chodzi 
o to, żeby np. przy pomocy stypendiów wyłowić 
najlepszych, te talenty, i potem ich wprowadzić do 
służby.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Panie Senatorze, nie planujemy ich łowić od 
małego, ale planujemy zapewnić możliwość zdo-
bycia odpowiedniego wykształcenia w szkole po-
licyjnej w Szczytnie. To będzie ta szkoła, która ma 
prowadzić tego typu kierunki, bardzo specjali-
styczne, i dawać tę szansę młodym utalentowa-
nym ludziom, którzy chcieliby takie umiejętności 
nabywać, służąc w Policji, tak żeby mogli te cele 
osiągnąć. Projektujemy właśnie sporą zmianę 
w szkolnictwie, w ustawie modernizacyjnej, dużą 
rozbudowę szkół, także specjalizację Szczytna 
w tym kształceniu najwyższej klasy – tam nie bę-
dzie kursów podstawowych. Projektujemy tak, żeby 
Szczytno było szkołą, w której będą prowadzone 
kierunki dające specjalistyczną wiedzę policjan-
tom z CBZC.

(Senator Jerzy Czerwiński: Czyli od matury 
w górę, jak rozumiem.)

Tak.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma…
(Senator Joanna Sekuła: Jeszcze mogę, Panie 

Marszałku?)
O, jest jednak jakieś pytanie. Proszę.
(Rozmowy na sali)
Jednak nie? Dobrze.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Aleksander Pociej: Przepraszam, Panie 

Marszałku, ale ja mam jeszcze…)
No, Panie Senatorze…
(Głos z sali: Nie, runda pytań zamknięta.)
(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo.
Panie Ministrze, jeszcze jest pytanie.
(Głos z sali: To może pani senator też?)
To pani senator Sekuła jako pierwsza. Skoro 

już dajemy tę możliwość… Pani senator Sekuła, 
a potem pan senator Pociej. A reszta się może 
przygotowywać.

(Senator Joanna Sekuła: Nie, ja już zrezygno-
wałam, Panie Marszałku.)

Dobrze. Dziękuję.
Pan senator Pociej, proszę uprzejmie.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Panie Ministrze, bardzo krótko. Chciałbym po-
prosić o ponowne zapewnienie z tej mównicy, że 
te wydziały do spraw cyberbezpieczeństwa, które 
istnieją w tej chwili… Chciałbym prosić o potwier-
dzenie, że one nie zostaną zlikwidowane.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: Jeśli 
można…)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Wydziały zostaną zlikwidowane – będą przekształ-
cone w służbę, która będzie miała pionowy charakter. 
No, będzie CBZC. Ale policjanci tam służący na pewno 
nie zostaną zwolnieni ze służby. Pracownicy cywilni, 
którzy tam służą, również nie zostaną zwolnieni ze 
służby. Te wydziały zostaną wykorzystane jako pod-
stawa do budowania struktury CBZC, to jest oczywiste, 
natomiast na pewno nie będzie nikt w związku z przy-
jęciem tej ustawy zwolniony ze służby.

(Senator Aleksander Pociej: Dziękuję bardzo. 
Trochę inaczej to zrozumieliśmy na posiedzeniu 
komisji – zrozumieliśmy, że one nie będą likwido-
wane. Teraz rozumiem, że będą niejako wchłonięte, 
przekształcone… Dziękuję.)

Tak, w CBZC.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Kłaniam… Nie, jeszcze się nie kłaniam. 

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

I otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Danutę 

Jazłowiecką.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Liczba cyberprzestępstw w Polsce rośnie la-

winowo. Nie ma dnia, abyśmy nie dowiadywa-
li się o atakach kierowanych z różnych miejsc na 
świecie, często z Rosji. Na cyberataki narażone są 
instytucje państwowe, w tym infrastruktura kry-
tyczna, firmy i pojedynczy obywatele. W 2013 r. 
było w takich sprawach 18 tysięcy 200 postępowań 
przygotowawczych, a w 2020 r. już 53 tysiące 700. 
Mówimy o tzw. fałszywych alarmach, o niszczeniu 
danych informatycznych, zakłócaniu ich przetwa-
rzania czy funkcjonowania systemów teleinforma-
tycznych. Mówimy o pedofilach poszukujących 
swoich ofiar w internecie, darknecie, o kradzie-
ży danych czy czyszczeniu kont, w wyniku czego 
w jednej chwili można stracić oszczędności całego 
życia. Szpiegować nas można nawet przez nasze 
własne telefony.

Na pierwszy rzut oka nowelizacja ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw w związ-
ku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania 
Cyberprzestępczości wydaje się świetnym po-
mysłem. Policja ma zostać wyposażona w naj-
lepsze, ściśle wyspecjalizowane instrumenty 
i kompetencje do walki z cyberprzestępczością. 
W tym celu utworzona zostanie nowa jednolita 
jednostka Policji, tj. Centralne Biuro Zwalczania 
Cyberprzestępczości z siedzibą w Warszawie, któ-
re będzie zajmowało się wyłącznie problemami 
związanymi z rozpoznawaniem, zapobieganiem 
i zwalczaniem cyberprzestępczości popełnionej 
przy użyciu systemu informatycznego, systemu 
teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej, 
wykrywaniem i ściganiem sprawców tej prze-
stępczości oraz wspieraniem pozostałych jedno-
stek organizacyjnych Policji w rozpoznawaniu, 
zapobieganiu i zwalczaniu cyberprzestępczości. 
Jak podkreślono, służba ta dedykowana jest zwy-
kłym obywatelom skrzywdzonym przez cyber-
przestępców. Będą oni mogli zadzwonić na numer 

112, złożyć skargę i oczekiwać, że np. włamanie na 
konto mailowe będzie skutecznie ścigane.

W  Centra lnym Biurze  Zwalczania 
Cyberprzestępczości stworzone zostanie aż 1 ty-
siąc 800 nowych etatów. Przewidywany czas osią-
gnięcia pełnej zdolności operacyjnej to rok 2025. 
W pierwszym roku przyjętych zostanie do służ-
by ok. 300 funkcjonariuszy, a w kolejnych 3 latach 
– po 500 rocznie. Postępowanie kwalifikacyjne 
prowadził będzie komendant centralnego biura, 
powoływany i odwoływany przez ministra spraw 
wewnętrznych i podlegający komendantowi głów-
nemu Policji. Funkcjonariusze przyjmowani do 
nowej służby nie będą musieli przechodzić testów 
wiedzy i sprawności fizycznej, a jedynie test psy-
chologiczny. Najważniejszym kryterium będzie ich 
wiedza informatyczna, wiedza na temat nowocze-
snych technologii teleinformatycznych oraz zna-
jomość języka obcego w zakresie tych dziedzin. Po 
pozytywnym zakończeniu rekrutacji osoba przy-
jęta do służby w centralnym biurze nie będzie 
musiała przechodzić procesu adaptacji służbowej 
w oddziale prewencji Policji czy samodzielnym 
pododdziale prewencji. Funkcjonariuszom central-
nego biura w pełni przysługiwać będzie możliwość 
prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, 
dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-
-porządkowych, wynikających z ustawy o Policji.

Zatrudnieni informatycy otrzymywać będą 
uposażenie wyższe niż przeciętne w  Policji, 
w wysokości od 10 tysięcy do 15 tysięcy zł netto, 
w zależności od doświadczenia. Ustawowo funkcjo-
nariuszom mają przysługiwać stałe dodatki w wy-
sokości 70–130% przeciętnego uposażenia w Policji. 
Można sobie zadać pytanie, czy te stawki faktycz-
nie będą konkurencyjne w porównaniu do stawek 
z rynku komercyjnego i czy praca ta będzie na tyle 
interesująca i atrakcyjna, aby zwabić najlepszych 
specjalistów.

W początkowej fazie tworzenia Centralnego 
Biura Zwalczania Cyberprzestępczości jego pod-
stawę tworzyć będzie, jak już wspomniałam, ok. 
300 funkcjonariuszy służących obecnie w Biurze do 
Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej 
Policji oraz w obecnie zajmujących się zwalcza-
niem cyberprzestępczości komórkach komend 
wojewódzkich bądź Komendy Stołecznej Policji. 
Ma to zapewnić płynne przejście od obecnie obo-
wiązującego modelu zwalczania cyberprzestępczo-
ści do rozwiązań przyjętych w ustawie. Pojawia się 
tu pytanie: czy wszyscy ci funkcjonariusze znajdą 
pracę w nowej jednostce? A jeżeli tak, to czy nie 
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ma ryzyka, że ze względu na lepsze warunki pra-
cy i znacznie wyższe zarobki w centralnym biurze 
dojdzie do likwidacji innych jednostek?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Maksymalny 
limit wydatków z budżetu państwa na powołanie 
Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 
w kolejnych 10 latach to 4 miliardy 400 milionów zł, 
od 117 milionów zł w 2022 r. do największej kwo-
ty 765 milionów zł w 2025 r. Na budowę siedziby 
Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 
zaplanowano 450 milionów zł.

Warto zadać sobie pytanie: czy powołanie 
Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 
nie jest po prostu marnotrawieniem pieniędzy, 
zbędnym mnożeniem instytucji i ciepłych posa-
dek? Już w tej chwili mamy w Polsce wiele jed-
nostek, które, choć w różnym stopniu, zajmują 
się cyberbezpieczeństwem. Wymienię chociażby 
Centralne Biuro Śledcze Policji, Centralne Biuro 
Antykorupcyjne, Krajową Administrację Skarbową, 
wojskowe Narodowe Centrum Bezpieczeństwa 
Cyberprzestrzeni, Zespół Reagowania na Incydenty 
Bezpieczeństwa Komputerowego, Biuro do Walki 
z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji 
oraz biura, które zajmują się tym problemem w ko-
mendach wojewódzkich. Jaki jest zatem cel tworze-
nia państwowego hakerstwa przyjmującego postać 
nowej specsłużby do inwigilacji w internecie? No, 
inwigilacji, bo przecież będzie ona mogła, uży-
wając urządzeń lub programów komputerowych, 
uzyskać dostęp do informacji dla niej nieprzezna-
czonej, przełamując albo omijając elektroniczne, 
magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne 
zabezpieczenia, lub uzyskać dostęp do całości lub 
części systemu teleinformatycznego. Centralne 
Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości otrzy-
ma zatem w majestacie prawa i pod hasłem wal-
ki z cyberatakami możliwość łamania dowolnych 
zabezpieczeń, np. dysków w chmurze. Narzędzie to 
może otworzyć furtkę do radykalnego naruszania 
praw i wolności obywatelskich, posłużyć do kon-
trolowania niepokornych obywateli, obywatelek 
albo nieprzychylnych w stosunku do władzy me-
diów. Policja uzyska dostęp do wielu danych, także 
tych dla niej nieprzeznaczonych i niezwiązanych 
z przedmiotem kontroli, np. do dokumentacji ka-
drowej i płacowej obserwowanego przedsiębior-
stwa, prywatnej korespondencji mailowej czy 
dziennikarskich śledztw oraz tajnych informa-
torów. Dlaczego mamy wierzyć, że zapowiadany 
nadzór etyczno-prawny nad tymi uprawnieniami 
policji będzie wystarczający? Przecież od dawna 

wiele organizacji pozarządowych sygnalizuje, że 
działania inwigilacyjne w naszym kraju nie pod-
legają realnej kontroli.

Trzeba też pamiętać że centralne biuro będzie 
prowadziło nie tylko działania dochodzeniowo-
-śledcze, ale także zaawansowane działania ope-
racyjne, takie jak prowokacja policyjna czy zakup 
kontrolowany. Co prawda zgodę na wykonywaną 
przez policję operację muszą wyrazić prokura-
tor generalny i sąd, ale istnieje tzw. pięciodniów-
ka, a  więc tryb niecierpiący zwłoki. W  takiej 
sytuacji wystarczy zgoda prokuratora generalnego. 
Wniosek do sądu składany jest post factum i nawet, 
jeśli sąd go odrzuci i nakaże zniszczyć wszystkie 
zebrane dane, to przecież taka służba zdąży się 
z nimi zapoznać.

Może warto pomyśleć o  powiązaniu nowej 
służby z  europejskimi instytucjami ścigający-
mi cyberprzestępczość, co pozwoli wprowadzić 
nowe standardy i zwiększyć skuteczność jej dzia-
łań. Może dla pewności działań polskiej proku-
ratury powinniśmy w końcu stać się członkiem 
Prokuratury Europejskiej. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Pocieja.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Panie Marszałku, bardzo dziękuję. Jeszcze raz 
dziękuję za wyrozumiałość co do mojego pytania 
zgłoszonego z pewnym opóźnieniem.

Bardzo krótko chciałbym powiedzieć, iż nasze 
Biuro Legislacyjne w uwagach szczegółowych i pro-
pozycjach poprawek zwróciło nam uwagę na to, iż 
zmiany zawarte w przepisach art. 4–6, art. 10 pkt 1 
i 2 oraz art. 17 zostały dokonane poprawkami wnie-
sionymi w Sejmie w trakcie drugiego czytania pro-
jektu ustawy, a zgodnie z art. 119 ust. 1 konstytucji 
oraz orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego 
podstawowe treści, które znajdą się ostatecznie 
w ustawie, powinny przebyć pełną drogę procedu-
ry trzech czytań, a zatem muszą być objęte materią 
projektu przekazanego do Sejmu. Były propozy-
cje, aby zgłosić poprawki wykreślające wszystkie 
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te artykuły. Ponieważ strona rządowa zapewniała 
nas o tym, że są one niezbędne i bardzo ważne, nie 
będę składał takiej poprawki. Jest jednak problem 
zapisu w art. 20, czyli artykule dotyczącym wejścia 
w życie. Otóż artykuł ten brzmi: ustawa wchodzi 
w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, z wyjąt-
kiem właśnie tych dodanych w sposób, naszym 
zdaniem, niezgodny z duchem konstytucji art. 4–6, 
art. 10 pkt 1 i 2 oraz art. 17, które wchodzą w życie 
z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Mamy 
więc do czynienia z taką oto sytuacją, że ustawa 
jeszcze nie wchodzi w życie, a pewne jej zapisy już 
obowiązują. Naszym zdaniem to jest coś, czego 
nie możemy zaakceptować. Chyba że – tu zwra-
cam się do pana ministra Wosia – jutro podczas 
posiedzenia komisji albo trochę przed nim, jeżeli 
pan minister znajdzie trochę czasu, pan minister 
wykaże, że jest bardzo ważny interes w tym, żeby 
taki zapis pozostawić. Jestem chętny do dyskusji. 
Na dzień dzisiejszy z panią senator Sekułą składam 
poprawkę, iż w art. 20 ustawy skreśla się wyrazy 
„z wyjątkiem art. 4–6” itd., itd. Jestem otwarty na 
dyskusję jutro. Niemniej jednak dzisiaj, ze względu 
na proces legislacyjny i czystość legislacyjną, skła-
damy taką poprawkę. Dziękuję, Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
I proszę o zabranie głosu panią senator Joannę 

Sekułę.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Czytając projekt ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura 
Zwalczania Cyberprzestępczości, dochodzę do 
wniosku, że główna idea, jaka przyświeca autorowi 
zmian, które ta ustawa wprowadza w obowiązują-
cym porządku prawnym, sprowadza się do pojęcia 
„względy bezpieczeństwa”. To słowo wytrych, które 
pojawia się bardzo często i ma w zasadzie kończyć 
wszelką dyskusję i wyłączać krytyczne myślenie.

Drodzy Państwo, nie może tak być. Jednymi 
drzwiami wprowadza się mechanizmy skądinąd 
słuszne, bo związane z owym bezpieczeństwem 
państwa, ale z  drugiej strony wprowadza się 

mechanizmy, które mają pozbawić jednostkę, jaką 
jest obywatel, poczucia bezpieczeństwa i wolności.

Chciałabym zapytać, po co wprowadza się 
zmiany w art. 291 §2 kodeksu postępowania karne-
go i jaki to ma związek z cyberprzestępczością. To 
jest właśnie to, o czym wspomniał senator Pociej: 
że tak ważne zmiany, zmiany w kodeksach, które 
powinny być poprzedzone bardzo długim i wnikli-
wym procesem legislacyjnym, przejść przez komisję 
kodyfikacyjną, wprowadza się w drugim czytaniu 
bez żadnych konsultacji, bez wyjaśnienia tego, jakie 
mogą być konsekwencje dla każdego z nas. Jeżeli do-
brze to odczytuję, to chce się wyposażyć Prokuraturę 
Krajową w możliwość zajmowania majątku każdego 
obywatela wedle własnego uznania i bez związku 
z toczącym się postępowaniem. Jeżeli taka jest in-
tencja, to nie to są żadne względy bezpieczeństwa.

Druga kwestia. Przy okazji próbuje się dokonać 
zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pienię-
dzy oraz finansowaniu terroryzmu i pozwolić pro-
kuratorowi na zajmowanie rachunków bankowych 
każdego Polaka już nie na pół roku, ale na rok. 
Dlaczego? Bo wystarczy prokuratorskie podejrze-
nie, że ktoś może prać pieniądze albo finansować 
terroryzm. Ja się pytam: gdzie jest domniemanie 
niewinności? Przecież brak dostępu do środków 
finansowych przez rok może dla każdego przed-
siębiorcy oznaczać bankructwo. Jeżeli chce się dać 
w ręce prokuratury – która, nie ukrywajmy, dzisiaj 
ma bardzo polityczny oręż władzy – prawo do nę-
kania niewygodnych obywateli, to… Bardzo mocno 
zastanawiam się nad tym, czy nie powinniśmy jed-
nak zawnioskować o usunięcie tych przepisów. Ale, 
jak rozumiem, jutro wszystkie nasze wątpliwości 
panowie ministrowie rozwieją. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
I  poproszę o  zabranie głosu pana senatora 

Ryszarda Majera.

SENATOR 
RYSZARD MAJER 

Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! 
Szanowni Państwo! Wysoki Senacie!

Moja formacja polityczna zawsze podkreśla-
ła, że jest za państwem, które jest sprawne, że jest 
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za państwem, które jest silne, że jest za państwem, 
które skutecznie realizuje obronę swoich obywa-
teli przed różnymi formami przestępczości. I po-
nieważ w sposób mało wyraźny wybrzmiało na tej 
sali, z tej mównicy to, że jako senatorowie jesteśmy 
wdzięczni ministerstwu za przygotowanie tego pro-
jektu i wdzięczni jesteśmy za to, że będziemy mieli 
nowe narzędzia do ścigania tych, którzy państwa się 
powinni bać… Bo, Drodzy Państwo, są takie osoby 
w naszym kraju – to jest grupa przestępców róż- – to jest grupa przestępców róż-
nych kategorii – które nieustannie szukają obszarów, 
w których mogą nas, obywateli żyjących uczciwie 
i pracujących, oszukiwać, sprowadzać na manowce, 
budować różne obszary oszustwa. I, Drodzy Państwo, 
ta ustawa próbuje temu zaradzić. Ta ustawa w sposób 
istotny wzmacnia sprawność państwa w obszarze, 
który nieustannie i bardzo dynamicznie się rozwi-
ja. Ta ustawa jest pewnego rodzaju próbą dyskusji 
ze światem przestępczym, który jest nieprawdopo-
dobnie trudny, nieprawdopodobnie sprytny, bo po-
rusza się w obszarze bardzo niewymiernym. Ten 
niewymierny obszar to jest cyberprzestrzeń, ale ten 
niewymierny obszar cyberprzestrzeni ma bardzo 
wymierne skutki dla nas jako obywateli, dla naszych 
rodzin, dla dzieci – bo ta ustawa zmienia też katego-
rie przestępstw – ale również np. dla operacji banko-
wych. Dlatego też, podsumowując, chcę powiedzieć, 
że bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za przygotowaną 
ustawę, bardzo dziękuję za to, że możemy sprawniej 
bronić naszego państwa przed tymi obszarami prze-
stępczymi. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
I teraz ja chcę sobie udzielić głosu.
Wielokrotnie spotykaliśmy się tutaj z tym, że 

rząd PiS przy okazji różnych ustaw – tak było także 
z ustawami covidowymi – wrzucał inne zmiany, np. 
zmiany dotyczące kodeksu karnego, w czasie dru-
giego czytania. I okazuje się, że taka sytuacja miała 
miejsce także w przypadku ustawy o zmianie nie-
których ustaw w związku z powołaniem Centralnego 
Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, co do której 
to sprawy nie mam zastrzeżeń. Mam zaś zastrzeże-
nia do tego, że do ustawy potrzebnej, ale i rozpatry-
wanej w trybie pilnym, dodaje się sprawy dotyczące 
konfiskaty mienia, czyli z zupełnie innej dziedziny, 
dziedziny kodeksowej, która wymaga jednak pewne-
go zastanowienia i ustalenia, jaki tego typu zmiany 

będą miały skutek. O wszystkim można powiedzieć, 
że dotyczy zwalczania przestępczości, ograniczenia 
przestępczości, i do tego robi się to na zasadzie omi-
jania pierwszego czytania i w związku z tym z po-
gwałceniem konstytucyjnej zasady trzech czytań 
w Sejmie. Dlatego ja nie bardzo rozumiem, o czym 
mamy rozmawiać z panem ministrem Wosiem, który 
doskonale zdaje sobie sprawę z tej sytuacji. Uważam, 
że trzeba te zapisy usunąć. Dziękuję bardzo.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że panowie senatorowie Aleksander 

Szwed, Mariusz Gromko i Mieczysław Golba zło-ło-
żyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Wnioski o charakterze legislacyjnym złoży-
li pan senator Aleksander Pociej i pani senator 
Sekuła.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków?
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: Na 
posiedzeniu komisji.)

Na posiedzeniu komisji. Dobrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Ogłaszam 5 minut przerwy.

(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 56  
do godziny 21 minut 00)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Kontynuujemy obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr  576, a  sprawozdania komisji – w  drukach 
nr 576 A i nr 576 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska, pa-
nią senator Aleksandrę Chybicką, o przedstawienie 
sprawozdania…

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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(Głos z sali: Alicję.)
Alicję, przepraszam.
Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska, pa-

nią senator Alicję Chybicką, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ALICJA CHYBICKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam zaszczyt przedstawić w  imieniu 

Komisji Środowiska sprawozdanie z posiedze-
nia komisji, na którym omawialiśmy ustawę 
o zmianie ustawy o lasach oraz ustawę o ochro-
nie przyrody.

Ta ustawa stanowi reakcję na wezwanie 
Komisji Europejskiej do usunięcia uchybienia 
nr 2018/2208. W swoim wezwaniu, a następnie 
w uzasadnionej opinii Komisja Europejska wska-
zała, że art. 14b ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach oraz rozporządzenie ministra zdrowia 
z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań 
dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, 
tzw. kodeks dobrych praktyk, powodują naru-
szenie przez Polskę… I tu wymienione są liczne 
ustawy i te uchybienia, dotyczące też art. 9 dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa, czyli tzw. dyrektywy ptasiej. W ocenie 
Komisji Europejskiej obowiązujący obecnie prze-
pis ustawy z 28 września 1991 r. o lasach stano-
wi szeroką derogację od zakazów dotyczących 
gatunków ściśle chronionych, w szczególności 
gatunków objętych ochroną ścisłą na podstawie 
dyrektyw unijnych, ponieważ wyłącza przepi-
sy z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody. Krótko mówiąc, chodzi o to, że 
naruszono przede wszystkim prawo do ochro-
ny dzikiego ptactwa, ale także ochrony innych 
zwierząt.

W tej sprawie 8 grudnia odbyło się posiedze-
nie Komisji Środowiska, na którym legislatorzy 
nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do prezentowanej 
ustawy. Senatorowie Jadwiga Rotnicka i Janusz 
Pęcherz złożyli 3 poprawki do wymienionej usta-
wy. Nie będę czytała tych poprawek, są one w do-
kumentacji Senatu. Jednak głosowanie nad tymi 
poprawkami nie odbyło się, ponieważ był też wnio-
sek o przyjęcie ustawy w głosowaniu bez poprawek. 
I tak się stało, że ustawa została przyjęta bez popra-
wek, 8 głosami do 6. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, panią senator 
Danutę Jazłowiecką, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej 

do spraw Klimatu przedstawiono 4 poprawki. 
Posiedzenie to odbyło się w dniu dzisiejszym.

Pierwsza poprawka dotyczy wprowadzenia po-
nownie, po usunięciu przez Sejm, art. 14b ust. 1 
dotyczącego obowiązku właścicieli lasów oraz ure-
gulowania sposobu wykonywania tych obowiązków 
przez właścicieli. Rząd tej poprawki nie zaakcepto-
wał, ale członkowie komisji nadzwyczajnej 15 gło-
sami, jednogłośnie, tę poprawkę przyjęli.

Poprawka druga dotyczyła… Poprawkę drugą 
wycofano, ale uważam, że powinnam jej poświę-
cić chwilę, ponieważ jest dosyć istotna. Poprawka 
ta dotyczyła wyeliminowania sprzeczności z pra-
wem Unii Europejskiej wskazanym przez Komisję 
Europejską w skardze wniesionej do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 15 lip-
ca tego roku. Komisja w tej skardze wskazała brak 
sądowej kontroli planów urządzenia lasu. Bardzo 
często też słyszymy krytykę, uwagi ze strony orga-
nizacji pozarządowych, że takiej kontroli nie ma. 
Obecnie, zgodnie z obowiązującym prawem, de-
cyzja zatwierdzająca plan urządzenia lasu nie jest 
zaskarżana do sądu administracyjnego, jednak 
zgodnie z obowiązującą polską konwencją oraz re-
gulacjami prawa unijnego społeczeństwo powinno 
mieć dostęp do sądów w sprawach z zakresu ochro-
ny środowiska. Rząd był oczywiście przeciwny tej 
poprawce.

Poprawka ta zostanie przygotowana w dro-
dze inicjatywy ustawodawczej zgodnie z art. 69 
Regulaminu Senatu.

Poprawka trzecia, ale druga w przypadku mó-
wienia o poprawkach komisji, dotyczy wprowa-
dzenia zasad, według których wymagane są dobre 
praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Określają 
one sposób postępowania właściciela lasu podczas 
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przygotowania, realizacji oraz monitoringu skutków 
działań z zakresu gospodarki leśnej oraz nakładają 
obowiązki na właściciela lasu. Zgłoszona poprawka 
podnosi standardy ochrony przyrody podczas pro-
wadzenia gospodarki leśnej w zakresie odtwarza-
nia i ochrony różnorodności biologicznej lasu, przy 
jednoczesnym zachowaniu płynności gospodarki 
leśnej. Rząd był przeciwny tej poprawce. Członkowie 
Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu jednogło-
śnie, 17 głosami, tę poprawkę przyjęli.

I poprawka czwarta, ale trzecia przyjmowana 
przez komisję. W związku z zaproponowaną przez 
rząd ustawą dopuszczone byłoby m.in. niepokojenie 
gatunków wymienionych w załączniku II dyrektywy 
siedliskowej, a nieobjętych załącznikiem IV. Te za-
łączniki dotyczą niektórych gatunków bardzo rzad-
ko występujących. To mogłoby stanowić naruszenie 
dyrektywy siedliskowej. Stąd też za celowe należy 
uznać przywrócenie do treści tego przepisu wska-
zanego załącznika. Jednocześnie zasadne jest zastą-
pienie w wyrażeniu „załącznika II i IV” spójnika „i” 
spójnikiem „lub”. Zmiana ta przesądzi o tym, że wy-
starczające do objęcia ochroną przewidzianą w oma-
wianym przepisie będzie umieszczenie gatunku co 
najmniej w 1 z 2 załączników dyrektywy siedlisko-
wej, w załączniku II lub IV. W tym przypadku rząd 
również nie zaakceptował poprawki, ale komisja jed-
nogłośnie, 17 głosami, przyjęła tę poprawkę.

Całą ustawę wraz z przyjętymi 3 poprawka-
mi członkowie Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
Klimatu przyjęli 17 głosami i rekomendują jej przy-
jęcie przez Senat. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
torów sprawozdawców.

Czy są takie pytania? Nie ma.
Dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister klima-
tu i środowiska.

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

Zwracam się do pana ministra Edwarda Siarki.
Proszę uprzejmie.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE KLIMATU 
I ŚRODOWISKA 
EDWARD SIARKA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jeśli można, to chciałbym powiedzieć dosłownie 

kilka zdań na temat tej regulacji, która dzisiaj jest 
procedowana w Senacie.

Otóż problematyka zawarta w tym projekcie 
ustawy, dotycząca ustawy o zmianie ustawy o la-
sach oraz ustawy o ochronie przyrody, tak na do-
brą sprawę jest próbą rozwiązania problemu, który 
wiąże się z interpretacją zapisów ustawy o lasach 
i ustawy o ochronie przyrody, a generalnie dotyczy 
kwestii interpretacji zapisów związanych z ochro-
ną siedlisk i ochroną ptaków, czyli z dyrektywami 
ptasią i siedliskową. Muszę powiedzieć, że w tej 
kwestii ministerstwo, rząd polski był w pewnym 
sporze, w związku z czym sprawa trafiła przed eu-
ropejski trybunał sprawiedliwości. Można powie-
dzieć, że jako strona polska staraliśmy się uniknąć 
tej sytuacji i, bym powiedział, wykazaliśmy dale-
ko idącą wolę współpracy. Mogę powiedzieć, że 
byliśmy czy jesteśmy w stałym dialogu z Komisją 
Europejską, aby niepotrzebnie nie eskalować spo-
ru, który w istocie tak na dobrą sprawę jest sporem 
prawnym, dlatego że wszystko to, o czym mówi-
my, czyli te zasady ochrony, dzisiaj, mogę powie-
dzieć, Lasy realizują zgodnie z kodeksem dobrych 
praktyk. Rzeczywiście to, co mamy dzisiaj zapisa-
ne w art. 14b ustawy o lasach, Komisja Europejska 
uznała za zbyt szeroką derogację. My poszliśmy 
w tym kierunku, żeby rzeczywiście uczynić zadość 
tym wątpliwościom i żeby rzeczywiście przychylić 
się do wniosku, który Komisja podnosiła, aby za-
pis, który jest dzisiaj w ustawie o lasach, na dobrą 
sprawę znalazł się w ustawie o ochronie przyro-
dy, aby to ustawa o ochronie przyrody regulowała 
wszystkie kwestie ochronne. Chcieliśmy również 
uniknąć tego zarzutu, że ten zapis jest zbyt szero-
ką derogacją.

Zaproponowaliśmy również nowe brzmienie 
rozporządzenia dotyczącego dobrych praktyk. 
Mogę powiedzieć, że zarówno zapisy tej ustawy, 
jak również zapisy zaproponowanego rozporządze-
nia, które jest załącznikiem do tej ustawy, Komisja 
Europejska zaakceptowała i nie było żadnych za-
strzeżeń. Dlatego uważamy, że w tej chwili wszelkie 
próby wnoszenia dodatkowych zapisów do tej usta-
wy mogą zachwiać proces konsultacji z Komisją 
Europejską czy też proces, który jest w tej chwili 
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prowadzony przed europejskim trybunałem spra-
wiedliwości. Stąd też stanowisko rządu jest takie, 
iż Senat nie powinien tych poprawek przyjąć, tym 
bardziej że opinia w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o lasach i ustawy o ochronie przyrody, opi-
nia biura prawnego Senatu jest pozytywna. Biuro 
Legislacyjne Senatu przenalizowało całą tę ustawę 
i nie wniosło zastrzeżeń legislacyjnych do przed-
łożonej ustawy. Dlatego rząd stoi na stanowisku, 
ministerstwo stoi na stanowisku, że te poprawki 
nie powinny być przyjęte.

Komisja Środowiska Senatu również tych 
poprawek, które się pojawiały, nie przyjęła, ale 
rzeczywiście pojawiły się nowe propozycje na 
posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
Klimatu. Ta, która najbardziej jest jak gdyby 
kontrowersyjna, to próbująca przenieść całe 
zasady związane z dobrymi praktykami leśny-
mi na grunt ustawy. No, uważamy, że to trochę 
jest psucie prawa, dlatego że w ustawie, którą 
przedkładamy, jest odesłanie, które wskazuje, 
że tę kwestię będziemy negocjować z Komisją 
Europejską w drodze negocjacji dokumentu, któ-
ry będzie rozporządzeniem.

Co do PUL, to chcę wyraźnie powiedzieć, że 
rzeczywiście ta sprawa planów urządzenia lasów 
jest poza regulacją tej ustawy. Jeśli chodzi o plany 
urządzenia lasów, to jesteśmy na takim etapie, iż 
Polska zajęła stanowisko w tej kwestii, jesteśmy po 
prostu w sporze w tej sprawie i toczy się postępo-
wanie. Dlatego dodatkowych informacji na ten te-
mat w tym momencie nie chcę udzielać. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Nie ma pytań.
Otwieram dyskusję.
Panie Ministrze, ja bym poprosił o…
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie. Może być z miej-

sca, Panie Ministrze.)
Ale jeżeli pan senator pyta, ja poproszę pana 

ministra na mównicę.
Proszę bardzo. Pytanie zadaje pan senator Jerzy 

Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 

wprowadziła daleko idące zmiany do tej ustawy. 
Pan twierdził, że to było przeniesienie przepisów 
o randze rozporządzenia wprost do ustawy. Tak to 
zrozumiałem. A my jesteśmy w sporze z Komisja 
Europejską, jak rozumiem, także w tej sprawie.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE KLIMATU 
I ŚRODOWISKA 
EDWARD SIARKA 

Jeśli idzie o kodeks dobrych praktyk, to w tej 
chwili tak jest. Ta ustawa, którą procedujemy, ma 
doprowadzić przynajmniej do tego, żebyśmy w tym 
obszarze w sporze nie byli.

(Senator Jerzy Czerwiński: Czyli jest 
możliwość…)

Ten obszar na dzień dzisiejszy mamy z Komisją 
de facto uzgodniony, czyli brzmienie ustawy plus 
rozporządzenia jako odesłanie i tego typu rozwią-
zanie Komisja jak najbardziej zaakceptowała…

(Senator Jerzy Czerwiński: Czyli Komisja przy-
jęła to, co mamy w ustawie, i rozporządzenie. Tak?)

…jak również to rozwiązanie, to odesłanie do 
rozporządzenia. Tak.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

My… tzn. nie my, tylko nasza Komisja 
Nadzwyczajna do spraw Klimatu – jedna, bo dru-
ga nie – próbuje to zmienić, że tak powiem, gme-
ra przy tej ustawie, przy ustaleniach, które już są 
uzgodnione z Komisją Europejską. Pytanie: czym 
to może skutkować? Czy skutkiem tego może być 
np. nałożenie kar na Polskę, jeśli będziemy dalej 
się tak zachowywać, czy też mamy jeszcze ewen-
tualnie czas?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE KLIMATU 
I ŚRODOWISKA 
EDWARD SIARKA 

Problem polega na tym, Panie Senatorze, 
że Komisja Europejska może uznać, że nasze 
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zapewnienia o tym, iż chcemy ten problem rze-
czywiście prawnie rozwiązać, są niewiarygodne.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Ja rozumiem, że…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze…)
Jeśli można, jeszcze ostatnie zdanie i ostatnie 

pytanie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Niech pan 

zadaje pytania. Proszę nie prowadzić dialogu.)
Dobrze.
Czy na posiedzeniu komisji do spraw klimatu 

uświadomił pan tym, którzy chcieli te poprawki 
złożyć, to, czym one skutkują?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE KLIMATU 
I ŚRODOWISKA 
EDWARD SIARKA 

Wszystkie te argumenty rzeczywiście były 
przedkładane komisji. Komisja je po prostu przy-
jęła. Ja już nie wnikam w ten proces decyzyjny, bo 
to jest prawo komisji. My od strony prawnej i od 
strony merytorycznej całą tę problematykę na 
posiedzeniu komisji przedstawiliśmy, ale komi-
sja zaproponowała taką poprawkę, którą państwo 
procedujecie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pani senator Jazłowiecka.
Proszę bardzo.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Panie Ministrze, od kiedy rząd negocjuje 
z Komisją zapisy rozporządzeń?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE KLIMATU 
I ŚRODOWISKA 
EDWARD SIARKA 

Proszę państwa, w tej materii, jeśli idzie o dobre 
praktyki, to wszystkie zapisy dotyczące ochrony 

siedlisk, ochrony gatunkowej są konsultowane 
z Komisją i ta wymiana poglądów w tej materii była 
z naszej strony. Rozumiem, że jeśli chodzi o pyta-
nie pani senator, intencja jest taka, chodzi o to, od 
kiedy. Trudno jest mi na tak sformułowane pytanie 
odpowiedzieć. W każdym razie w tej materii, jeśli 
idzie o ochronę siedlisk, te kwestie są uzgadniane.

(Senator Danuta Jazłowiecka: Państwo negocju-
ją z Komisją Europejską zapisy rozporządzenia?)

No, proszę pamiętać o tym, że zapisy ustawy 
i rozporządzenia w tym wypadku stanowią całość 
zapisów.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pani senator Jazłowiecka.
Proszę bardzo.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Panie Ministrze, doskonale pan wie…
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Edward Siarka: My tutaj odwołu-
jemy się do konkretnych zadań ochronnych, któ-
re musimy wykonać zgodnie z dyrektywą ptasią 
i siedliskową.)

Pan doskonale wie, że rozporządzenia nie ne-
gocjuje się z Komisją Europejską i że w rozporzą-
dzeniach może pan niektóre z punktów, które tutaj 
my wprowadziliśmy, zmienić.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani 
Senator, proszę o pytanie, proszę o pytanie. Teraz 
nie jest czas na dialog.)

Mam pytanie: jakie dokładnie elementy roz-
porządzenia negocjujecie państwo z  Komisją 
Europejską?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE KLIMATU 
I ŚRODOWISKA 
EDWARD SIARKA 

Całe rozporządzenie, bo proszę pamiętać, że 
ta derogacja dotyczy szeregu działań związanych 
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z gospodarką leśną. Poczynając od tego, w jaki spo-
sób na obszarach chronionych… czy generalnie 
w jaki sposób gatunki chronione w tej gospodarce 
leśnej mają być przede wszystkim zabezpieczone… 
Tak aby nie pogarszać stanu tych siedlisk czy ga-
tunków. A więc mówimy tutaj o takich działaniach, 
jak chociażby: doprecyzowanie sposobu oznakowa-
nia miejsc występowania takich gatunków; dopre-
cyzowanie kwestii dotyczących strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko; wskazanie działań, 
które mogą powodować umyślne zabijanie i nisz-
czenie gatunków; doprecyzowanie odległości drzew 
od jezior itd. podczas pozyskania drewna czy też, 
powiedzmy sobie, określenia…

(Rozmowy na sali)
…średniego poziomu ilości martwego drzewa na 

1 ha powierzchni leśnej. To wszystko są elementy, któ-
re zawierają się w tym rozporządzeniu. Oczywiście to 
są niektóre, bo jest ich dużo, dużo więcej.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Janusz Pęcherz.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Muszę zadać to pytanie, Panie Marszałku, Panie 
Ministrze.

W takim razie pytanie jest następujące: czy 
jeżeli te zapisy, o  których mówiliście, że będą 
w rozporządzeniu, będą w ustawie, to Komisja 
Europejska będzie miała z tym problem?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE KLIMATU 
I ŚRODOWISKA 
EDWARD SIARKA 

Myślę, że to jest zwyczajne psucie prawa. I tyle. 
Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do dyskusji.
Dla porządku informuję, że panowie senato-

rowie Janusz Pęcherz i Aleksander Szwed złożyli 
swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
W dyskusji senatorowie nie zgłosili wniosków 

o charakterze legislacyjnym, ale komisje przedsta-
wiły odmienne wnioski.

Proszę więc Komisję Nadzwyczajną do spraw 
Klimatu oraz Komisję Środowiska o ustosunkowa-
nie się do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu czternastego porządku obrad: ustawa o re-
kompensacie dochodów utraconych przez gminy 
w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatko-
wania elektrowni wiatrowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 565, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 565 A i 565 B.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Zygmunta 
Frankiewicza, o przedstawienie sprawozdania 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
sprawozdania Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ZYGMUNT FRANKIEWICZ 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo Sena- 
torowie!

Wymienione komisje – Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej 13 grud-
nia oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
9 grudnia – procedowały nad wymienioną usta-
wą, czyli nad ustawą o rekompensatach dochodów 
utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze 
zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatro-
wych. I obie komisje wnoszą do Wysokiego Senatu 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Krótka historia problemu wygląda w ten spo-
sób, że w czerwcu 2018 r., czyli w trakcie roku 
budżetowego, ustawą została zmieniona podsta-
wa opodatkowania budowli wchodzących w skład 
elektrowni wiatrowych, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2018 r. W wyniku skargi do Trybunału 
Konstytucyjnego Trybunał w lipcu 2020 r. uznał to 
rozwiązanie za niekonstytucyjne i nakazał zwrot 
podatku nadpłaconego gminom… Moment, coś 
tutaj się nie zgadza. No tak, odszkodowanie za 
utracone dochody podatkowe. Problem był więk-
szy, dlatego że to dotyczyło już nie tylko 2018 r., 
ale również lat przed rokiem 2018. Było tak z tego 
powodu, że gminy musiały zwrócić pobrany poda-
tek od nieruchomości, a suma kwot sięgnęła ponad 
pół miliarda złotych. I tego właśnie dotyczy ustawa. 
Szkoda, że ona wchodzi pod obrady dopiero teraz, 
bo była szansa, żeby załatwić tę sprawę pół roku 
wcześniej, kiedy Senat podjął inicjatywę ustawo-
dawczą i w maju 2021 r., czyli w maju tego roku, 
przyjął ustawę, która w treści jest bardzo podobna 
do ustawy przedłożonej przez rząd i w tej chwili 
procedowanej.

Ustawa określa sposób wyliczenia strat, wzór 
wniosku, który gminy będą musiały składać do wo-
jewody, oraz stosowne terminy. Myślę, że jest ona 
kompletna, rozwiązuje stary problem z korzyścią 
dla gmin pokrzywdzonych rozwiązaniem z 2018 r. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

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

Proszę. Pani senator Jazłowiecka.
Panie Senatorze, proszę pozostać na mównicy.
Proszę bardzo, Pani Senator.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Panie Senatorze, jak pan powiedział, Senat 
przygotował w maju ustawę dotyczącą rekompen-
sat dochodów utraconych przez gminy w latach 
2016–2018 z powodu opodatkowania elektrowni 
wiatrowych. Proszę mi powiedzieć, czy przyjęcie 
wówczas odpowiednich rozwiązań umożliwiłoby 

już w przyszłym roku wypłatę rekompensat? Czy 
przyjęcie ustawy dopiero teraz spowoduje, że będą 
trudności w przygotowaniu czy wypłaceniu samo-
rządom rekompensat w przyszłym roku? Czy jest 
pan zorientowany, jak będzie wyglądało wypłaca-
nie rekompensat?

SENATOR 
ZYGMUNT FRANKIEWICZ 

W ustawie są podane terminy. One są stosun-
kowo krótkie. Od tego momentu nie będzie już ja-
kichś strat czasowych, co ma znaczenie, dlatego 
że w tej ustawie, w przeciwieństwie do propozycji 
senackiej, nie ma waloryzacji kwot, a przy obec-
nym poziomie inflacji każdy miesiąc sporo zmie-
nia. Różnica jest tylko taka, że gdybyśmy załatwili 
tę sprawę w maju, to kwota – jeżeli miałoby to być 
wypłacane według modelu przyjętego w tej usta-
wie – byłaby wyższa o utratę wartości pieniądza 
od maja do, załóżmy, stycznia czy lutego.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister klima-
tu i środowiska.

Czy pan minister Ireneusz Zyska pragnie za-
brać głos w sprawie ustawy?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Ireneusz Zyska: Bardzo proszę, Panie 
Marszałku.)

To poprosiłbym na mównicę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE KLIMATU 
I ŚRODOWISKA 
IRENEUSZ ZYSKA 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić ustawę o re-

kompensacie dochodów utraconych przez gminy 
w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatko-
wania elektrowni wiatrowych przedłożoną przez 



117

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 14 grudnia 2021 r.

Ustawa o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r.  
w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych

rząd i przygotowaną przez Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska.

Główne ustalenia. W  dniu 22  lipca  ub.r. 
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w zakresie 
konstytucyjności art. 17 pkt 2 ustawy z 7 czerwca 
2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 
energii oraz niektórych innych ustaw. Przepis ten 
skutkował wejściem w życie nowelizacji definicji 
budowli oraz elektrowni wiatrowej z dniem 1 stycz-
nia 2018 r., podczas gdy poszczególne przepisy 
ustawy wchodziły w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia oraz z dniem następującym po dniu 
ogłoszenia. W wyroku Trybunał Konstytucyjny 
orzekł niekonstytucyjność tego przepisu w za-
kresie, w jakim narusza on zasadę nieretroakcji. 
Trybunał orzekł również, że wspomniany przepis 
w tym zakresie traci moc z dniem 5 lutego 2022 r. 

W związku z tym celem prezentowanej dzi-
siaj ustawy jest przygotowanie mechanizmu re-
kompensaty dla gmin, które wskutek wchodzącej 
w życie z mocą wsteczną zmiany przepisów utra-
ciły dochody w postaci podatku od nieruchomości 
płaconego od elektrowni wiatrowych w okresie od 
1 stycznia do 13 lipca 2018 r.

Projekt ustawy został przekazany do konsul-
tacji publicznych i  uzgodnień międzyresorto-
wych w czerwcu bieżącego roku. W tym procesie 
przekazano szereg uwag, w tym uwagi jednostek 
samorządu terytorialnego. Istotną rolę odegrał 
dialog prowadzony w Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego. W efekcie tych prac 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło 
przygotować zmodyfikowany projekt ustawy, któ-
ry został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę 
na posiedzeniu w dniu 17 listopada bieżącego roku. 
Następnie została ona przekazana do Senatu. Ustawa 
została skierowana pod obrady Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej. 

I  tutaj chciałbym bardzo serdecznie po-
dziękować wszystkim państwu senatorom, 
członkom tychże komisji, ale także państwu 
przewodniczącym – zarówno Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, jak i Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej – za 
bardzo konstruktywną, merytoryczną pracę nad 
tą ustawą i za przyjęcie jej bez uwag, bez zgłosze-
nia poprawek.

Trzeba podkreślić, że w  treści wyroku 
Trybunał Konstytucyjny nie wskazał, za jaki okres 

należy się gminom odszkodowanie, czyli rekom-
pensata. Trybunał pozostawił zatem tę kwestię 
do rozstrzygnięcia ustawodawcy. W pierwotnym 
projekcie ustawy zaproponowano rekompensatę 
za okres od 1 stycznia do 13 lipca 2018 r., oczywi-
ście z uwagi na ochronę interesów budżetu pań-
stwa. Jednak na skutek uwag zgłaszanych zarówno 
w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, jak i w trakcie konsultacji publicz-
nych postanowiono o wypłacie rekompensaty za 
cały rok 2018. Wobec pojawiających się w dysku-
sji postulatów dotyczących konieczności walory-
zacji rekompensaty czy kosztów związanych ze 
spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów trzeba 
również podkreślić, że przyjęcie tzw. roczności, 
czyli wypłaty rekompensaty za cały rok 2018, jest 
dla gmin dużo korzystniejszym rozwiązaniem niż 
wcześniej zakładana półroczność, nawet z ewentu-
alną waloryzacją. Takie podejście uzyskało pozy-
tywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, a także komisji sejmowych i komi-
sji senackich.

Dodatkowo wypłata całej kwoty rekompensaty 
ma nastąpić jednorazowo. Tutaj muszę oczywiście 
nawiązać do projektu ustawy, który został przy-
gotowany przez senacką Komisję Ustawodawczą. 
Ale chcę też powiedzieć, że projekt rządowy, pro-
cedowany już w formie przyjętej przez Sejm usta-
wy, istotnie różni się od tego projektu senackiego. 
Przede wszystkim Senat proponował, aby wypła-
ta rekompensaty następowała w 3 ratach. My za-
proponowaliśmy – i tak jest zapisane w ustawie 
przyjętej przez Sejm – żeby była to wypłata jed-
norazowa. Wnioski będą składane do wojewody 
właściwego terytorialnie, z kolei w przypadku pro-
cedury odwoławczej tą instytucją odwoławczą bę-
dzie minister właściwy do spraw klimatu. 

Nie zakładamy waloryzacji tej rekompensaty, 
dlatego że tutaj przyjęliśmy obliczoną rekompen-
satę za cały rok 2018. Zakładamy, że w ramach tej 
kwoty to odszkodowanie zrekompensuje wszyst-
kie ubytki w  budżetach jednostek samorządu 
terytorialnego.

Wysoka Izbo, organem właściwym… O tym 
już mówiłem. Ustawa po uwzględnieniu najważ-
niejszych uwag zgłaszanych przez jednostki sa-
morządu terytorialnego zakłada, że maksymalna 
wysokość rekompensaty dla danej gminy będzie 
stanowić równowartość dochodów utraconych za 
cały rok 2018. Zgodnie z szacunkami przedstawio-
nymi w ocenie skutków regulacji dotyczy to ok. 200 
gmin w Polsce. Łącznie wydatek z budżetu państwa 
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Ustawa o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r.  
w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych

w ramach tej ustawy ma wynieść nie więcej niż 
524 miliony 430 tysięcy zł i oczywiście zamykamy 
się w tej wypłacie jednorazowo w roku 2022.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym jesz-
cze raz bardzo podziękować za konstruktywną, 
merytoryczną pracę nad tą ustawą. Jestem prze-
konany, że jest to również motywowane dobrem 
gmin, dobrem jednostek samorządu terytorialnego 
i mieszkańców tych gmin, które utraciły dochody 
czy poniosły ten uszczerbek w swoich budżetach, 
tak aby można było wprowadzić w życie tę ustawę 
przed utratą terminu konstytucyjności tego przepi-
su, o którym orzekł Trybunał Konstytucyjny, czyli 
przed dniem 5 lutego 2022 r.

Bardzo uprzejmie proszę Wysoką Izbę o przyję-
cie tej ustawy w najbliższym głosowaniu. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana.
Pani senator Jazłowiecka…
(Senator Danuta Jazłowiecka: Ja się wypisuję.)
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Ireneusz Zyska: Bardzo dziękuję jesz-
cze raz, dziękuję państwu senatorom.)

Był pan taki przekonujący, że nie ma pytań.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 

i  Środowiska Ireneusz Zyska: Dziękuję, Panie 
Marszałku, dziękuję bardzo.)

Otwieram dyskusję.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Nie jest zapisany do dyskusji…)
(Senator Janusz Gromek: Dwa zdania tylko.)
Proszę o zabranie głosu pana senatora Janusza 

Gromka.
Proszę uprzejmie, Panie Senatorze.
(Senator Janusz Gromek: Na trybunę?)
Jak ja się tak fatyguję i daję panu głos, to bardzo 

proszę tutaj.
(Głos z sali: Nie.)
(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: 

Ale pan senator złożył do protokołu…)
(Senator Janusz Gromek: Noga mnie boli.)
A gardło pana nie boli?
Proszę bardzo.

(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: 
Pan senator złożył przemówienie do protokołu.)

(Senator Janusz Gromek: To co, mogę tu?)
Może pan.

SENATOR 
JANUSZ GROMEK 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Proszę państwa, ja też się cieszę, w imieniu sa-

morządowców z naszego regionu, bo tam jest bardzo 
dużo gmin, które niestety poniosły duże straty, zapla-
nowane pieniądze musiały oddawać, i to w milionach. 
Kwota, którą tu wymienili pan minister i pan prze-
wodniczący komisji, przeszło 500 milionów, to nie 
jest mała kwota. Dlatego też myślę, że w głosowaniu 
pod koniec posiedzenia jednogłośnie to przegłosuje-posiedzenia jednogłośnie to przegłosuje-
my, tak jak na wspólnym posiedzeniu komisji, gdzie 
wszyscy senatorowie w 100% zagłosowali za zwro-
tem należnych pieniędzy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że właśnie senator 

Janusz Gromek oraz panowie senatorowie Mariusz 
Gromko, Aleksander Szwed, Janusz Pęcherz 
i Beniamin Godyla złożyli swoje przemówienia do 
protokołu*.

(Rozmowy na sali)
(Głos z  sali: To było to przemówienie 

5-minutowe…)
Tak…
(Głos z sali: Jako drugie.)
To traktujemy jako drugie, bardzo krótkie.
Zamykam dyskusję.
Nie było wniosków legislacyjnych?
(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: 

Nie.)
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpa- 

trywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod 
koniec posiedzenia Senatu.

I proszę o komunikaty.

SENATOR SEKRETARZ 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Komunikaty.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Komunikaty

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej w sprawie rozpatrze-
nia wniosków zgłoszonych na trzydziestym czwar-
tym posiedzeniu Senatu do ustawy o ochotniczych 
strażach pożarnych – druk senacki nr 589 – odbę-
dzie się dzisiaj, 14 grudnia, 10 minut po ogłoszeniu 
przerwy w sali nr 176/179.

Komunikat dotyczący wspólnego posiedzenia 
Komisji Środowiska i Komisji Nadzwyczajnej do 
spraw Klimatu będzie ogłoszony jutro.

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej poświę-
cone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na trzy-
dziestym czwartym posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, 
ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg 
wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych – 
druk senacki nr 586 – odbędzie się jutro, 15 grud-
nia o godzinie 8.15 w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
na trzydziestym czwartym posiedzeniu Senatu do 
ustawy o wyrobach winiarskich – druk senacki 
nr 585 – odbędzie się jutro, 15 grudnia o godzinie 
8.25 w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
na trzydziestym czwartym posiedzeniu Senatu 
do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związ-
ku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – druk se-
nacki nr 582 – odbędzie się jutro, 15 grudnia o go-
dzinie 8.30 w sali nr 182.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych 
na trzydziestym czwartym posiedzeniu Senatu 
do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związ-
ku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania 
Cyberprzestępczości, a także ustawy o ustano-
wieniu „Programu modernizacji Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustano-
wieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej 
w  latach 2022–2025” oraz o  zmianie ustawy 
o Policji i niektórych innych ustaw odbędzie się 
jutro, 15 grudnia o godzinie 8.30 w sali nr 217.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zgłoszonych na trzydziestym 
czwartym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 
innych ustaw – druk senacki nr 591 – odbędzie 
się w dniu jutrzejszym, 15 grudnia o godzinie 8.45 
w sali nr 176/ 179.

I wspólne posiedzenie Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych na trzydziestym czwartym posiedze-
niu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o cudzo-
ziemcach oraz niektórych innych ustaw – druk 
senacki nr 574 – odbędzie się jutro, 15 grudnia 
o godzinie 8.45 w sali nr 217.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: A infor-
macja, że 2 komisje jutro będą…)

Już powiedziałam, że…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Okej.)
…będzie jutro wspólne posiedzenie komisji.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dobrze.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-

nam, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią drugi 
dzień obrad rozpoczniemy od rozpatrzenia punktu 
dziewiętnastego: ustawa o zmianie ustawy o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00. 
Rozpoczynamy od punktu dziewiętnastego. 
Dziękuję państwu bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 42)
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Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 593, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 593 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, panią 
senator Agnieszkę Gorgoń-Komor, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić państwu sprawoz-

danie z posiedzenia Komisji Zdrowia dotyczą-
ce ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
oraz niektórych innych ustaw.

Przedmiotową ustawę Sejm uchwalił na czter-
dziestym trzecim posiedzeniu w dniu 9 grudnia 
2021 r. – druk sejmowy nr 1818. W dniu 10 grud-
nia ustawa została przekazana do Senatu, a mar-
szałek Senatu skierował ją do Komisji Zdrowia. 
Również 10 grudnia odbyło się stosowne posiedze-
nie Komisji Zdrowia w tej sprawie. Po rozpatrzeniu 
ustawy w tym dniu komisja wnosi: Wysoki Senat 
uchwalić raczy załączony projekt, oczywiście z po-
prawkami, które komisja przegłosowała.

Na posiedzeniu Komisji Zdrowia obecni byli 
pan minister Waldemar Kraska oraz rzecznik praw 
pacjenta, pan Bartłomiej Chmielowiec.

Opiniowana ustawa stanowić ma, według 
deklaracji projektodawcy, realizację zasady so-
lidarności społecznej, która jest kluczem do po-
wszechnej realizacji szczepień ochronnych. Taka 
właśnie solidarność społeczna dotyczy programów 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 17)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek 
Tomasz Grodzki oraz wicemarszałkowie Bogdan 
Borusewicz, Gabriela Morawska-Stanecka,  Michał 
Kamiński 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 poro-
zumiewania się na odległość.

Państwa senatorów znajdujących się w gma-
chu Senatu proszę o sprawdzenie, czy macie pań-
stwo 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 potwierdze-
nia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 68 senatorów i tylu bierze udział 

w posiedzeniu. Ta liczba, jak widać gołym okiem, 
rośnie.

Szanowni Państwo, przypominam, że zgodnie 
z wcześniejszą zapowiedzią dzisiaj o godzinie 12.00 
zostanie ogłoszona 40-minutowa przerwa w obra-
dach, w trakcie której odbędzie się otwarcie wy-
stawy „Dekalog wartości. Co naprawdę jest ważne 
w życiu?”.
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Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  
i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

powszechnych szczepień w innych krajach Unii 
Europejskiej, w tym np. w Finlandii, gdzie wyra-
ża się ona w zapewnieniu osobom zaszczepionym 
środków prawnych, które umożliwiają szybkie 
uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku 
z zaistnieniem tzw. NOP-ów, czyli niepożądanych 
odczynów poszczepiennych, bez konieczności od-
woływania się, bez procesowania się przed sądami 
powszechnymi.

Właśnie teraz, w czasach, kiedy galopuje dro-
żyna, kiedy rośnie inflacja, komisja zdecydowanie 
rekomenduje wprowadzenie funduszu kompensa-
cyjnego. Co do tego nie było żadnych wątpliwości, 
tym bardziej że ustawa procedowana jest w trybie 
pilnym.

W czasie pandemii szczepienia oraz możliwość 
wystąpienia tych właśnie niepożądanych odczynów 
poszczepiennych budzą szczególne emocje, zwłasz-
cza że wiedza internetowa podważa rzetelną wie-
dzę akademicką. Tak właśnie rozwijają się ruchy 
antyszczepionkowe, czego efekt widzimy w dzi-
siejszych czasach. To wyraża się niestety w liczbie 
zgonów, które powinny podlegać rzetelnej analizie 
ze strony lekarzy, praktyków, ale także senatorów.

Na posiedzeniu komisji podniesiono kwestię 
zbyt szybkiego tempa wdrażania ustawy, co może 
spotkać się z nieprzygotowaniem środowiska me-
dycznego. Ponadto obecne rejestry NOP budzą 
wiele wątpliwości, na pewno będą one wymaga-
ły ulepszenia. Pytano także na posiedzeniu komi-
sji, dlaczego od tak dawna zapowiadany projekt 
został przygotowany jako projekt poselski, a nie 
projekt rządowy. Podnosiliśmy, że co do zasady 
ustawa nie budzi zastrzeżeń. Fundusz mógłby być 
również potraktowany jako pewnego rodzaju bo-
nus zachęcający do szczepień, ponieważ w przy-
padku wystąpienia tych niepożądanych odczynów 
poszczepiennych pacjenci będą mieli zagwaranto-
waną rekompensatę finansową.

Legislator Kancelarii Senatu wskazał rów-
nież, że istnieją podstawy do uznania, że doda-
wany w art. 1 pkt 1 opiniowanej ustawy art. 17a 
ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu za-
każeń i chorób zakaźnych u ludzi jest niezgodny 
z konstytucją, z konstytucyjną zasadą równości, 
ponieważ w wyniku zastosowania tego przepi-
su osobom, które zostałyby poddane zalecanemu 
szczepieniu ochronnemu, np. na WZW typu A czy 
typu B, świnkę, różyczkę, krztusiec, tężec, błoni-
cę, polio bądź gruźlicę, i wymagałyby hospitali-
zacji z powodu NOP-ów w okresie nie krótszym 
niż 14 dni albo do 14 dni w wypadku wystąpienia 

wstrząsu anafilaktycznego – taka sytuacja też wy-
maga hospitalizacji czy obserwacji w szpitalnym 
oddziale ratunkowym lub w izbie przyjęć – nie bę-
dzie przysługiwało świadczenie kompensacyjne. 
Ponadto jeżeli w wyniku obowiązkowego szczepie-
nia ochronnego lub szczepienia ochronnego prze-
ciw COVID-19 w ciągu 5 lat wystąpią działania 
niepożądane, które nie będą ujęte w tzw. charak-
terystyce produktu leczniczego, czyli ChPL, takiej 
osobie także nie będzie przysługiwało świadczenie 
kompensacyjne.

Zgodnie z art. 32 konstytucji, mówiącym o zasa-
dzie równości wszystkich wobec prawa w życiu po-
litycznym, społecznym i gospodarczym, legislator 
zaproponował stosowne poprawki. Przekładając to 
na język potoczny, wyjaśnię, że w takim przypadku 
podstawą do wypłaty świadczenia kompensacyj-
nego jest druk, ulotka, której autorem jest firma, 
producent danej szczepionki.

Następna wątpliwość Biura Legislacyjnego 
dotyczyła trybu udostępniania na stronie in-
ternetowej wniosku o przyznanie świadczenia 
kompensacyjnego, co powinno być uregulowane 
w trybie aktu normatywnego, ustawy, rozporzą-
dzenia z mocą ustawy lub rozporządzenia. Poza 
tym Biuro Legislacyjne złożyło zastrzeżenia natu-
ry legislacyjnej i zaproponowało 3 poprawki. 

Pomimo obszernych uwag w  tym zakresie 
pan minister nie zgodził się z opinią przedsta-
wioną przez pracownika Biura Legislacyjnego. 
Ministerstwo wskazuje na brak zastrzeżeń natury 
konstytucyjnej. 

Propozycje poprawek Biura Legislacyjnego 
zostały poparte przez Komisję Zdrowia. Ponadto 
ja zgłosiłam także poprawkę, której celem było 
zmniejszenie kwoty opłaty za złożenie wnio-
sku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego 
z 200 zł do 100 zł. Poprawka nie uzyskała aproba-
ty ministerstwa ani większości Komisji Zdrowia.

Na tym zakończę swoje sprawozdanie.
Na koniec chciałabym też złożyć stosowną 

poprawkę, aby w ogóle zrezygnować z opłaty za 
złożenie wniosku. Taka opłata – oczywiście je-
żeli wniosek zostanie rozpatrzony przez komisję 
przy rzeczniku praw pacjenta – jest zwracana. 
Niemniej jednak uważam, też jako lekarz, że 
człowiek, który przeszedł taki mocny niepożąda-
ny odczyn poszczepienny, wymagał hospitaliza-
cji czy miał wstrząs anafilaktyczny, nie powinien 
wnosić opłaty za złożenie takiego wniosku. Tak że 
chciałabym złożyć taką poprawkę w tym miejscu. 
Dziękuję bardzo.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Jak rozumiem, poprawkę składa pani nie jako 

sprawozdawca, tylko indywidualnie.
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Tak, tak.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
senator sprawozdawcy.

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

Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. 
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców 
projektu ustawy został upoważniony pan poseł 
Tomasz Latos… Ale go nie widzę.

Czy w imieniu wnioskodawców pan senator 
Waldemar Kraska chciałby coś dodać?

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Dziękuję.)
Witam również przedstawiciela rzecznika praw 

pacjenta, zastępcę dyrektora departamentu praw-
nego pana Tomasza Młynarskiego.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Szanowni Państwo!

26 listopada na wniosek pani marszałek Sejmu 
przewodniczyłem grupie roboczej, w pracach której 
brały udział wszystkie kluby parlamentarne i koła, 
czyli wszystkie siły polityczne, które są w obecnym 
parlamencie. I na tym spotkaniu wypracowaliśmy 
pewne ustalenia, żeby pewne ustawy, pewne roz-
wiązania, które będą pomocne w zwalczaniu epi-
demii COVID-19 mogły zostać uchwalone jakby 
ponad partyjnymi interesami.

I akurat ta ustawa o funduszu kompensacyjnym 
była przez wszystkie kluby i koła zgodnie przyjęta, 
uznano, że jest to ustawa, która powinna zostać jak 
najszybciej wdrożona.

Ustawa ta ma umożliwiać osobom zaszczepio-
nym szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego 
w związku z zaistniałym niepożądanym odczynem 
poszczepiennym, bez konieczności odwoływania 
się do procedury postępowania przed sądami po-
wszechnymi. Wiemy, że ta procedura jest dość dłu-
gotrwała i niejednokrotnie zniechęca osoby, które 
mogłyby się o takie odszkodowania ubiegać, do 
podjęcia tej drogi.

W  przypadku, gdy w  wyniku szczepienia 
ochronnego u osoby, u której wykonano szczepie-
nie ochronne, wystąpiły wymienione w charak-
terystyce produktu leczniczego, czyli tzw. ChPL, 
podanej szczepionki lub szczepionek działania 
niepożądane, które spowodowały konieczność ho-
spitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni albo 
polegały na wystąpieniu u tej osoby wstrząsu ana-
filaktycznego powodującego konieczność obserwa-
cji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub w izbie 
przyjęć lub hospitalizacji przez okres do 14 dni, za-
szczepionemu przysługiwać będzie świadczenie 
kompensacyjne.

Świadczenie kompensacyjne będzie przysłu-
giwało zarówno wtedy gdy działanie niepożądane 
szczepionki jest bezpośrednio związane z przyczy-
ną hospitalizacji, jak i wtedy, kiedy następstwem 
działania niepożądanego było pogorszenie stanu 
zdrowia wymagające hospitalizacji przez okres nie 
krótszy niż 14 dni.

Docelowo przepisy o świadczeniach kompensa-
cyjnych będą dotyczyły szczepień wykonywanych 
rutynowo w ramach obowiązkowych szczepień 
ochronnych, przede wszystkim dzieci i młodzieży 
do dziewiętnastego roku życia. Nieobowiązkowe 
szczepienia akcyjne, które są przeprowadzane 
w sytuacji epidemii, organizowane przez pań-
stwo i finansowane ze środków państwa, także 
będą objęte tym funduszem kompensacyjnym. 
W Rzeczypospolitej Polskiej każdego roku jest 
wykonywanych kilkanaście milionów szczepień 
ochronnych, zarówno finansowanych ze środków 
budżetu państwa, tzw. obowiązkowych szczepień 
ochronnych, jak i realizowanych przez pacjentów 
i lekarzy w zależności od wskazać indywidualnych, 
czyli szczepień zalecanych. Na tę liczbę wykona-
nych szczepień jedynie w odniesieniu do 2–8 przy-
padków stwierdza się po szczepieniu takie objawy 
chorobowe, które na podstawie analizy zgłoszo-
nych niepożądanych odczynów poszczepiennych 
oraz dokumentacji medycznej są kwalifikowane 
jako ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne 
spowodowane szczepionką lub sposobem wykona-
nia szczepienia. Większość działań niepożądanych 
ogranicza się do reakcji miejscowej w postaci za-
czerwienienia i bólu w miejscu wstrzyknięcia lub 
objawów ogólnych, jak np. podwyższenia tempe-
ratury ciała. 

Również dostępne dane dotyczące obecnie re-
alizowanej, niemającej właściwie precedensu pod 
względem skali, globalnej akcji szczepień przeciw-
ko COVID-19 wskazują na wysokie bezpieczeństwo 
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szczepień. Na każde 10 milionów podanych dawek 
na świecie występuje kilkadziesiąt – powtarzam: 
tylko kilkadziesiąt – poważnych odczynów po-
szczepiennych w postaci reakcji alergicznych, któ-
re stanowią trudną do przewidzenia indywidualną 
reakcję organizmu na podanie szczepionki. Dane te 
świadczą bardzo dobitnie o wysokim bezpieczeń-
stwie realizacji szczepień ochronnych.

Świadczenie kompensacyjne będzie uzyskiwa-
ne w trybie postępowania administracyjnego za-
kończonego decyzją administracją rzecznika praw 
pacjenta. Termin na rozpatrzenie wniosku wyno-
si 2 miesiące, co zapewni szybkie ustalenie pra-
wa do przedmiotowego świadczenia i jego szybką 
wypłatę. W przypadku wniosku niekompletnego 
lub nienależycie opłaconego rzecznik praw pa-
cjenta będzie wzywał wnioskodawcę do jego uzu-
pełnienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia ze 
wskazaniem stwierdzonych w nim braków pod ry-
gorem pozostawienia wniosku bez rozpatrywania. 
Również w przypadku braku podstawy do oceny 
merytorycznej wniosku rzecznik będzie mógł wy-
dać decyzję bez udziału zespołu.

Zadaniem Zespołu do spraw Świadczeń 
z  Funduszu Kompensacyjnego Sczepień 
Ochronnych będzie sporządzenie opinii mery-
torycznej w zakresie wystąpienia działania nie-
pożądanego i jego skutków, po uzyskaniu której 
rzecznik wyda rozstrzygnięcie w zakresie przyzna-
nia świadczenia kompensacyjnego, jego wysokości 
lub odmowy przyznania tego świadczenia. W skład 
tego zespołu będzie wchodziło 6 członków. Będą to 
lekarze ze specjalizacjami takimi, jak: choroby za-
kaźne, pediatria, alergologia, neurologia, chirurgia, 
kardiologia oraz pulmonologia. Członków wspo-
mnianego zespołu będzie powoływał rzecznik praw 
pacjenta.

Świadczenie kompensacyjne będzie mia-
ło charakter zryczałtowanej kwoty, której wyso-
kość będzie wskazana w projektowanej ustawie. 
Jej wysokość będzie zależała przede wszystkim 
od długości okresu hospitalizacji. Świadczeniem 
kompensacyjnym zostaną objęte działania niepo-
żądane, które wystąpiły w wyniku szczepień wy-
konanych przeciwko COVID-19 przeprowadzonych 
po dniu 26 grudnia 2020 r. oraz pozostałych szcze-
pień ochronnych objętych przepisami projektowa-
nej ustawy przeprowadzonych od dnia 1 stycznia 
2023 r.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Głównym 
źródłem finasowania funduszu będą wpłaty na 
rachunek bankowy funduszu dokonywane przez 

podmioty – będą to firmy farmaceutyczne, hurtow-
nie – które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na 
realizację dostawy szczepionek do przeprowadze-
nia szczepień ochronnych. Wysokość wpłat będzie 
uzależniona od wysokości zawieranych kontrak-
tów i będzie stanowić 1,5% wartości brutto zawartej 
umowy. Wpłaty na rachunek bankowy funduszu 
nie dokonuje się w przypadku szczepionek zaku-
pionych na podstawie porozumienia dotyczącego 
wczesnego zakupu szczepionek przeciw chorobie 
COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 za-
wartego przez Komisję Europejską z państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej w dniu 16 czerw-
ca 2020 r.

Jesteśmy przekonani, że po utworzeniu fun-
duszu te osoby, które są jeszcze nieprzekonane 
do szczepienia, podejmą decyzję o szczepieniu, bo 
wiemy, że w tej chwili najważniejsze jest, aby opa-
nować tę pandemię koronawirusa, a środkiem do 
tego są masowe, jak najpowszechniejsze szczepie-
nia. Myślę więc, że ta ustawa zmierza w tym kie-
runku, aby przekonać tych niezdecydowanych, 
a osobom, u których wystąpiły niepożądane objawy 
poszczepienne, w jakiś sposób zrekompensować 
uszczerbek na zdrowiu. Dziękuję, Panie Marszałku.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ  

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są takie pytania?
(Głos z sali: Tak. Tak.)
Pan senator Słoń.
Proszę bardzo.

SENATOR 
KRZYSZTOF SŁOŃ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, co ze szczepieniami przeciw 

chorobom tropikalnym? Co z okresem hospitali-
zacji poza granicami kraju? Czy on również będzie 
uwzględniony? I jeszcze taka kwestia: co jeśli ktoś 
przyjmie szczepionkę w innym kraju niż Polska, 
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dopuszczoną w tamtym kraju, a odczyny wystą-
pią już w Polsce i tutaj będzie hospitalizacja? Czy 
fundusz przewiduje również wypłatę środków oso-
bom, które przyjmą szczepionki w innym kraju? 
Chodzi o szczepionki dystrybuowane przez kogoś 
innego, nie przez firmy zarejestrowane w Polsce.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Ja odpowiem na piśmie. Na pewno będzie to do-
kładna odpowiedź, Panie Senatorze. Myślę, że ten 
fundusz dotyczy głównie firm, które dostarczają 
szczepionki obowiązkowe do Polski, ale precyzyjnie 
odpowiemy na piśmie, Panie Senatorze.

(Senator Krzysztof Słoń: Bardzo dziękuję.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Kto jeszcze?
Pani senator Małecka-Libera.
Proszę bardzo.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, korzystając z pana obecności 

i z tego, że jest pan na trybunie, zadam pytanie 
w kontekście ustawy o zapobieganiu chorobom 
zakaźnym, ale jednak nieco szerzej. Chciałabym 
dopytać pana ministra o wczorajsze rozporządze-
nie. Bardzo bym pana prosiła o to, żeby jasno i kla-
rownie pan nam powiedział, jak będzie wyglądało 
ograniczenie w pubach i klubach nocnych w cza-
sie sylwestra, a jak – w restauracjach, które w tym 
dniu planują bal. I jak będzie wyglądał sylwester na 
przestrzeni otwartej, na powietrzu?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

To znaczy, to pytanie pani senator akurat 
nie jest, Panie Marszałku, w kwestii funduszu 
kompensacyjnego…

(Senator Beata Małecka-Libera: Ale w kwestii 
zapobiegania epidemii.)

Możemy pytać o wszystko. Oczywiście odpo-
wiem pani senator.

Oczywiście dzisiaj wchodzą te nowe obostrze-
nia. Jeżeli chodzi o sylwestra, to limit niezaszcze-
pionych wynosi 100 osób. Wszystkie osoby, które 
są zaszczepione, nie wchodzą do tego limitu – to 
dotyczy 31 grudnia i 1 stycznia – są z niego wyłą-
czone. A jeżeli chodzi o zgromadzenia na zewnątrz, 
to także te limity, które są w tej chwili określone, 
będą przestrzegane. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Komarnicki.
Proszę bardzo.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, nieoficjalne informacje z dnia 

dzisiejszego są bardzo tragiczne. O 10.30 będzie po-
twierdzenie, czyli komunikat z pańskiego minister-
stwa, ale jeżeli jest prawdą, że dzisiaj są 24 tysiące 
zakażonych i 660 zgonów, to sytuacja jest drama-
tyczna i czas najwyższy, Panie Ministrze, usiąść, 
poważnie porozmawiać i podkręcić obostrzenia. 
Bo, tak szczerze mówiąc, liczba zgonów się zwięk-
sza, zaś państwo opowiadacie… A inne rządy, po-
ważne, dawno podkręciły obostrzenia. Wiemy, jak 
to jest u naszych sąsiadów.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, pytanie. Przepraszam bardzo.)

Czy nie uważa pan, Panie Ministrze, że czas 
najwyższy, żeby zrobić to u nas trochę inaczej?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Nie rozumiem pytania, Panie Marszałku. Co 
to znaczy „inaczej”? Pan senator pewnie ma jakąś 
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tezę i jakieś rozwiązanie, więc chętnie z nich sko-
rzystamy, jeżeli pan je przedstawi.

Szanowni Państwo, co prawda dziennych zaka-
żeń mamy dzisiaj ponad 24 tysiące, ale jeżeli spoj-
rzymy na dane tydzień do tygodnia, to zobaczymy, 
że jest spadek o 14%. Wydaje się, że w tej chwili 
osiągnęliśmy już szczyt tej czwartej fali. Wydaje się 
też, że ten szczyt nie będzie jednorazowy, ale to bę-
dzie taki płaskowyż, na którym będziemy się przez 
jakiś okres utrzymywać. A na podstawie informa-
cji z poszczególnych województw widać, że ta fala 
zdecydowanie zaczyna opadać. Nie ma to jeszcze 
przełożenia, jeżeli chodzi o liczbę pacjentów, któ-
rzy trafiają do naszych szpitali, ponieważ to zawsze 
jest przesunięte w czasie – o ok. 2, 3 tygodnie. Tak 
więc tych pacjentów pewnie będzie przybywało. 
Aczkolwiek wczoraj globalnie w Polsce ubyło stu 
kilkunastu czy nawet więcej pacjentów, którzy są 
hospitalizowani…

(Rozmowy na sali)
Tak, zostali wypisani do domu.
Jeżeli chodzi o zgony – to jest bardzo ważne, pod-

kreślał to pan senator – to w przeważającej części 
zgony dotyczą osób, które niestety są niezaszczepio-
ne. Są to osoby, które nie poddały się szczepieniom. 
Z informacji, które mamy, zresztą przed spotka-
niem… Także pan senator Ślusarz o tym mówił. 
Mamy sygnały, że te osoby, które są w szpitalach 
i są zaszczepione, przechodzą zakażenie COVID-19 
zdecydowanie łagodniej, ich zdrowienie następuje 
zdecydowanie szybciej. Obserwujemy, że pacjen-
ci, którzy w tej chwili trafiają do naszych szpitali, 
w porównaniu do pacjentów z poprzednich fal są 
pacjentami w zdecydowanie gorszym stanie, wy-
magają dłuższego leczenia, ale także niejednokrotnie 
od razu pomocy oddziału intensywnej terapii, czyli 
pomocy respiratora.

Dzisiaj po południu na posiedzeniu sejmowej 
Komisji Zdrowia będzie pierwsze czytanie… To bę-
dzie projekt poselski dotyczący sprawdzania certyfi-
katów i wykonywania badań przez pracodawców. To 
są kolejne działania, które są wyprzedzające wobec 
ewentualnego pojawienia się nowego wariantu ko-
ronawirusa, Omikronu, który na pewno już w Polsce 
jest, bo właściwie w całej Europie te przypadki są 
stwierdzone. Niestety badania pokazują, że jest on 
bardziej zakaźny niż wariant Delta, który jest w tej 
chwili w naszym kraju, aczkolwiek codziennie poja-
wiają się dość optymistyczne doniesienia, że dawka 
przypominająca, ta trzecia, którą w tej chwili stosu-
jemy, w dużej części chroni nas także przed tą nową 
mutacją. I to jest ta dobra wiadomość. To pokazuje, 

jak ważne są szczepienia, że warto się zaszczepić, 
warto chronić siebie i swoich bliskich, szczególnie 
teraz, gdy zbliża się okres świąteczny i będziemy 
chcieli spotkać się z rodziną, z najbliższymi. Myślę, 
że jeżeli chodzi o szczepienia, to są one bardzo waż-
ne. Dziękuję, Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pani senator Chybicka.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, 2 pytania. Pytanie pierwsze 

jest takie. Ile testów wykonano w kierunku wy-
krycia zakażenia wirusem Omikron w Polsce od 
momentu, kiedy on się oficjalnie pojawił? Bo zdu-
miewające jest to, że nasza obywatelka poleciała 
do Chin i dopiero tam stwierdzono, że ona jest za-
każona Omikronem. Czy przy każdym teście jest 
badanie w kierunku wirusa Omikron, czy też tego 
nie ma?

I drugie pytanie. Czy planują państwo – a jeśli 
tak, to kiedy – szczepienia dla osób w immunosu-
presji, takich jak chorzy po przeszczepie?

(Rozmowy na sali)
Czwarte. Ja rozumiem, że teraz jest trzecia 

dawka. Ale oni muszą mieć czwartą. To są ludzie, 
którzy siedzą w domu, nie wychodzą. Oni do mnie 
dzwonili z prośbą o zajęcie się tą sprawą, a ja prze-
kazuję to tym, którzy mogą coś zrobić. 5 stycznia 
będzie w tej sprawie posiedzenie Parlamentarnego 
Zespołu ds. Transplantacji, ale może państwo mają 
już rozwiązanie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Panie Marszałku! Pani Senator!
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Jeżeli chodzi o wykrywanie tych nowych muta-
cji, to jest w tej chwili w Polsce sieć laboratoriów, 
które się tym zajmują. To jest specjalne badanie, 
tego badania nie wykonuje się w przypadku każ-
dej próbki. Te próbki są dobierane w sposób spe-
cjalistyczny, tak żebyśmy z pewnej grupy wyłapali 
właśnie te przypadki, które mogłyby cechować się 
tą nową mutacją. Tym zajmują się głównie służby 
sanitarne. Tygodniowo wykonujemy ponad 5 tysię-
cy badań sekwencyjnych tej nowej mutacji. Myślę, 
że to dość duża liczba próbek, które są poddawa-
ne… Aczkolwiek, jak widzimy, nie zawsze od razu 
się trafi na ten wariant, który może być także u nas 
w kraju, czyli Omikron.

Jeżeli chodzi o czwartą dawkę, to ja nie jestem 
ekspertem, ale jeżeli będzie taka rekomendacja 
Rady Medycznej, to oczywiście będziemy ją stoso-
wać, aczkolwiek z doniesień światowych wynika, 
że zdania ekspertów są podzielone, niektórzy od-
radzają podawanie czwartej dawki. Ale, jak mówię, 
to nie jest kwestia akurat ministra zdrowia, tylko 
jest to kwestia raczej grona ekspertów, którzy taką 
decyzję podejmą.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Czarnobaj.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Zainspirowała mnie pana odpowiedź na pyta-

nie pana senatora Komarnickiego. Może ja jaśniej 
– przepraszam, Panie Senatorze, za to określenie 
– sformułuję to pytanie, żeby pan minister na nie 
odpowiedział.

Panie Ministrze, proszę powiedzieć, co takiego 
robią, w ocenie pana ministra, całego minister-
stwa i  rządu, rządy innych państw, że wyni-
ki dotyczące pandemii, szczególnie wskaźniki 
śmiertelności są takie, a nie inne – my jesteśmy 
chyba w czołówce, może pan minister poda, na 
którym miejscu jesteśmy na 100 tysięcy czy na 
1 milion – a czego my nie robimy. Ja oczywiście 
mam wiedzę na ten temat, ale chciałbym usłyszeć, 
jaka jest wiedza ministerstwa w tym zakresie. To 
jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, Panie Ministrze. Czy ten niski 
procent wyszczepienia… Chyba któryś z ministrów 
czy nawet pan minister powiedział, że to wynika 
z genu protestu u Polaków. Czy pan naprawdę uwa-
ża, że jedynym elementem, który wpłynął na tak 
niskie wyszczepienie w Polsce w stosunku do in-
nych krajów…

(Sygnał timera)
…jest gen protestu? Jeśli tak, to proszę to 

uzasadnić.
(Senator Władysław Komarnicki: O to samo 

pytałem.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, myślę, że u podstaw licz-

by osób, które przegrywają walkę z COVID-19, 
jest liczba osób, które niestety się nie zaszcze-
piły. Statystyki są tutaj bezlitosne, pokazują, że 
na 100 osób, które umierają z powodu zakażenia 
COVID-19, 94 osoby to są osoby niezaszczepio-
ne. Zatem to jest jakby podstawowy efekt tego, 
że część naszego społeczeństwa niestety nie jest 
zaszczepiona. Dlaczego jest taki opór akurat 
w Polsce? Ja myślę, że tak jest nie tylko w Polsce, 
bo w wielu krajach europejskich jest dużo osób 
– może akurat mniej niż u nas – które nie decy-
dują się na szczepienie, nie podejmują tej dobrej 
decyzji. Ja osobiście odbyłem już kilkaset, a może 
nawet więcej rozmów z różnymi osobami, które 
nie chcą się szczepić. I do nich argumenty, Panie 
Senatorze, merytoryczne, naukowe naprawdę 
nie docierają. Myślę, że dużo złego zrobiły por-
tale społecznościowe, gdzie pojawia się bardzo 
wiele różnych fake newsów. Niektórzy niestety 
bezkrytycznie to przyjmują. I pokazywanie sta-
tystyk, pokazywanie, ile niezaszczepionych osób 
umiera, niestety już w tej chwili na Polaków chyba 
nie działa. Ja jako taki ostateczny argument za-
wsze mówię: zapraszam do szpitala covidowego, 
żeby zobaczyć osobę, która tam przebywa, żeby 
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zobaczyć, jak ciężki jest przebieg tego schorzenia, 
jak trudno jest złapać oddech, żeby zobaczyć, że 
pacjenci, którzy są niezaszczepieni i trafili na taki 
oddział, chcieliby w tej chwili się zaszczepić, tylko 
jest już niestety za późno. Użyliśmy praktycznie 
wszystkich metod, aby przekonać Polaków, po-
przez kampanie medialne, różne kampanie, ale, 
jak widać, nie dociera to do osób, które są nieprze-
konane i niestety ryzykują przez to swoje życie 
i zdrowie. Dziękuję bardzo.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Panie Senatorze…

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Ja chciałbym tylko przypomnieć o tym genie 
sprzeciwu. Czy pan mógłby się do tego odnieść? 
Czy to wynika tylko z genu sprzeciwu? Z czego to 
wynika? Bo była taka wypowiedź któregoś z mini-
strów na temat genu sprzeciwu.

I jeszcze jedno, krótko, żeby drugi raz już nie 
zabierać głosu, Panie Marszałku. Panie Ministrze, 
czy państwo jako rządzący macie świadomość tego, 
że jeżeli w przestrzeni publicznej do ludzi nie do-
ciera element naukowy, to są jakieś inne metody, 
żeby dotrzeć do osób, które nie rozumieją czy nie 
chcą rozumieć elementów naukowych? Ja panu po-
dam przykład. Jeżeli dziecko nie rozumie tłuma-
czenia z wykorzystaniem elementu naukowego, to 
używa się innych argumentów.

(Głos z sali: Klapsa?)
Nie to miałem na myśli.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, proszę zadać pytanie.)
Czy państwo macie świadomość tego, że należy 

wykorzystywać inne instrumenty, nie tylko instru-
menty naukowe, do pokazywania tego, jak ważne 
jest szczepienie?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Ja od początku pandemii jestem zwolennikiem, 

żeby przekonywać, namawiać, pokazywać. Myślę, że 
tą metodą zawsze możemy dotrzeć. A jak ktoś jest 
oporny na wiedzę, Panie Senatorze, no to trudno.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Panie Ministrze, czy rząd zamierza wprowa-

dzić paszporty covidowe? To jest kontynuacja tego 
pytania.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Właśnie dzisiaj będzie procedowany projekt 

ustawy, w którym także o tych paszportach covi-
dowych się wspomina.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pani senator Matecka.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę powiedzieć, które kon-

kretnie szczepienia ochronne są objęte tą ustawą. Bo, 
jak wiemy, wśród szczepień ochronnych są szczepie-
nia obowiązkowe i nieobowiązkowe, czyli zalecane. 
Które konkretnie szczepienia objęte są tą ustawą?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Panie Marszałku! Pani Senator! Szanowni 
Państwo!

Tą ustawą są objęte szczepienia przeciwko 
COVID-19 i szczepienia obowiązkowe dzieci do 
dziewiętnastego roku życia. 

Uprzedzę następne pytanie: dlaczego szcze-
pienia zalecane nie są nią objęte? Ponieważ chcie-
libyśmy w  przyszłym roku skoncentrować się 
głównie na rekompensatach za szczepienia prze-
ciwko COVID-19, w następnym roku dojdą do tego 
szczepienia obowiązkowe. Być może – jeżeli będzie 
taka potrzeba, a ilość środków finansowych okaże 
się wystarczająca – w przyszłości funduszem kom-
pensacyjnym zostaną objęte także tzw. szczepienia 
dobrowolne, czyli dodatkowe.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
(Senator Ewa Matecka: Czy ja mogę zadać na-

stępne pytanie?)
Proszę bardzo, następne pytanie.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Rozumiem, że wszystkie szczepienia z  listy 
szczepień obowiązkowych, a w przypadku COVID 
tylko dzieci do dziewiętnastego…

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Nie, nie. Wszystkie szczepienia na COVID…
(Senator Ewa Matecka: Okej.)
…plus szczepienia obowiązkowe dzieci do dzie-

więtnastego roku życia.
(Senator Ewa Matecka: Dziękuję bardzo.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.

Panie Ministrze, ja mam 2 pytania do pana. 
Pierwsze: jak wygląda w tej chwili wyszczepie-
nie w Polsce? Bo było 52%, a teraz, zdaje się, jest 
to 54%. I jak to wygląda na tle innych, sąsiednich 
państw? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie nawiązuje do pytania pana se-
natora Słonia. On pytał, czy szczepienia poza gra-
nicami kraju będą objęte tą ustawą, a ja chciałbym 
zapytać, czy inne szczepienia, szczepienia in-
nymi szczepionkami niż te dopuszczone w Unii 
Europejskiej, będą tym objęte. Chodzi np. o Sputnik 
V, chiński Sinovac itd. Ludzie jeżdżą, mogą się 
szczepić i stąd to pytanie. Czy my za to też będzie-
my odpowiadać? Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Z ubolewaniem stwierdzam, że wyszczepienie 

w naszym kraju nie jest jednak na wysokim pozio-
mie. To jest, tak jak pan marszałek powiedział, ok. 
54%. W innych krajach jest to 70–80%. Wydawało 
się, że także te kraje… No, w przypadku tego pier-
wotnego wariantu koronawirusa wydawało się, 
że taki poziom wyszczepienia zagwarantuje już 
odporność populacyjną. Okazuje się, że następne 
mutacje, w tym mutacja Delta – podejrzewam, że 
mutacja Omikron tym bardziej się do tego przyczy-
ni – spowodowały, że aby osiągnąć tę odporność 
populacyjną… Eksperci podkreślają, że to kwestia 
wyszczepienia ponad 90% populacji. Do tego do-
chodzą osoby, które przechorowały COVID. Nam 
niestety jeszcze bardzo dużo do tego brakuje, acz-
kolwiek w ostatnich tygodniach zaobserwowaliśmy 
zdecydowanie większe zainteresowanie. Więcej 
osób chce się szczepić, i to nie tylko tą trzecią, przy-
pominającą dawką. Aczkolwiek jest dość dużo osób, 
które tę dawkę przypominającą przyjmują. I bar-
dzo dobrze, bo rzeczywiście wszystkie badania po-
kazują, że to jest bardzo skuteczna ochrona przed 
zakażeniem COVID-19. Ale zaobserwowaliśmy tak-
że to, że wiele osób przyjmuje tę szczepionkę po 
raz pierwszy. Być może jest to związane właśnie 
z dużą liczbą zakażeń, a także z tym, że wiele osób 
niezaszczepionych umiera.

Odpowiem na drugie pytanie. Chodzi o  te 
szczepionki, które są dopuszczone do obrotu 
przez Europejską Agencję Leków. Tak że osoby 
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zaszczepione będą objęte funduszem kompensa-
cyjnym, ale chodzi tylko o te szczepionki, które są 
dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję 
Leków.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania? Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Zdrowia 

Waldemar Kraska: Dziękuję.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

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

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Agnieszkę 

Gorgoń-Komor.

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Już nie będę tutaj długo debatować. Myślę, że 

walka z pandemią to nasz wspólny interes, a ta 
ustawa o funduszu kompensacyjnym  jest bardzo 
potrzebna. Na pewno będzie on jakimś bonusem, 
aczkolwiek wydaje mi się na podstawie prakty-
ki klinicznej, że ludzie nie będą się szczepić tylko 
dlatego, żeby dostać fundusz, a wcześniej przebyć 
ciężki, niepożądany odczyn poszczepienny.

Co do zarządzania pandemią… Ustawa, tak jak 
pani przewodnicząca mówiła, traktuje to szerzej. 
Jako lekarz praktyk i jako senator chciałabym – 
i o to też proszę – żeby to zarządzanie pandemią 
stało się bardziej skuteczne. Niestety, twarde punk-
ty końcowe, jakimi są zgony, które teraz mamy… 
Codziennie przeżywamy jako lekarze ludzki dra-
mat umierania w samotności na oddziałach co-
vidowych, ta opieka jest bardzo trudna. Czwarta 
fala pandemii jest szczególnie trudna, ponieważ, 
tak jak pan minister powiedział, mamy pacjentów 
niezaszczepionych, którzy nie zdążyli się wcześniej 
przekonać do tego, żeby się zabezpieczyć szcze-
pionką i uzbroić się w przeciwciała na wojnę z wi-
rusem. I teraz jest taka sytuacja, jakby – to pan 
prof. Filipiak powiedział – dziennie spadało z nie-
ba 6 tupolewów. Taką sytuację mamy w Polsce. Te 
zgony nam dają negatywną ocenę. Ja państwu nie 

zazdroszczę, jeśli chodzi o waszą pozycję w zarzą-
dzaniu pandemią… Dobrze, że szczepionki przyszły 
na czas, mimo wszystko, bo jednak wiele istnień 
ludzkich zostało uratowanych, wielu ludzi, którzy 
wierzyli i wierzą w szczepionki. Dla mnie jako dla 
medyka jest to osiągnięcie nauki ostatnich czasów. 
Gdyby nie szczepienia, to na pewno w ogóle byli-
byśmy na innym etapie w trakcie naszego życia.

Chciałabym jednak też zapytać… Może to jest 
pytanie retoryczne. Otóż uważam, że powinniśmy 
się uczyć od państw ościennych, jeśli chodzi o eg-
zekwowanie paszportów covidowych, jeśli chodzi 
o wypełnianie formularzy co do własnej obecnej 
sytuacji epidemicznej, a jeżeli ktoś jest niezaszcze-żeli ktoś jest niezaszcze-niezaszcze-
piony, to żeby jednak egzekwować wymazy. W kra-
jach Unii są też dopuszczalne testy pulowe z takich 
materiałów biologicznych jak np. ślina u dzieci, 
żeby nie zamykać przedszkoli, nie zamykać szkół. 
Chodzi o to, żeby jednak wprowadzać i egzekwować 
to, co państwo czasem proponujecie. W codzien- państwo czasem proponujecie. W codzien-
nym życiu nie widzimy tego egzekwowania i ja 
po prostu się ciągle zastanawiam: skoro są pewne 
ustawy, to dlaczego tak dużo ludzi umiera? Jak się 
uczyłam medycyny i robiłam swoją pierwszą spe-
cjalizację, to mój pierwszy szef mówił: każdy zgon 
wymaga analizy, żebyśmy zrozumieli, co się stało. 
I ja ciągle oczekuję, żeby pojawiła się ta analiza. 
Bo ja mam takie wrażenie, że państwo ciągle mó-
wicie: jest dobrze, jest w porządku. Wiadomo, że 
w czasie epidemii ludzie umierają, jednak mamy 
XXI w. i ja oczekuję, że skorzystamy ze wszystkich 
doświadczeń po to, aby tych ludzi umarło mniej. 
A mamy takie narzędzia. Jeżeli polski rząd wydał 
1 miliard zł na reklamę szczepień, a ma to tak słaby 
efekt, to myślę, że nie wykorzystaliśmy wszystkich 
narzędzi. Kiedy podróżujemy po Europie, widzimy, 
jak tam to wygląda. Antyszczepionkowcy podnoszą 
takie argumenty, że np. w Izraelu, który bardzo 
mocno się wyszczepił, ludzie chorują. Jednak letal-ą. Jednak letal- letal-
nych przypadków jest znacznie mniej. Szczepionka 
nie daje nam 100-procentowej pewności, ale daje 
pewność w 80–70%. I my to widzimy.

Dlatego bardzo proszę o to, żebyśmy mogli tu-
taj, np. w ramach Komisji Zdrowia, przeprowadzić 
analizę tych śmiertelnych przypadków. Chodzi o to, 
żebyśmy wiedzieli, czy my jako lekarze pracujemy 
źle, czy to wynika właśnie z tego, że nie stosujemy 
prewencji w naszym życiu publicznym, w domach 
handlowych, przedszkolach, szkołach, i żebyśmy 
jednak jak najszybciej podjęli takie działania, któ-takie działania, któ-
re będą zmierzały do ograniczenia liczby zgonów. 
Dziękuję bardzo.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu panią senator Beatę 

Małecką-Liberę.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Prowadzenie polityki zdrowotnej w czasie epi-

demii i w czasie zagrożenia życia i zdrowia Polaków 
leży po stronie rządu, po stronie Ministerstwa 
Zdrowia i rządu, nie jest to tylko sprawa obywa-
teli. To również od tego, jakie jest tu zarządzanie, 
jak wyglądają decyzje, jak przebiega cały proces 
zarządzania i edukowania społeczeństwa, zależy, 
jaka jest odpowiedź wszystkich obywateli. Jeżeli 
rozumieją ten przekaz, jeżeli on jest spójny i do 
nich adresowany, to obywatele się do tego stosu-
ją. Przykładem był pierwszy moment, kiedy wszy-
scy obywatele karnie siedzieli w domach i nikt nie 
dyskutował. 

Fundusz kompensacyjny jest jednym z elemen-
tów, jednym z instrumentów, których rząd i mi-
nisterstwo mogą użyć, i o tym instrumencie była 
mowa zaraz na początku wprowadzania progra-
mu szczepień, a więc rok temu. Rok czekaliśmy 
na to, żeby dzisiaj w trybie szybkim pracować nad 
tą ustawą. I co do samego funduszu nikt nie ma 
wątpliwości, wiedzieliśmy od początku, że będzie 
to jedna z metod zachęcających społeczeństwo, 
które ma prawo pytać, ma prawo się bać, i po to 
jest ministerstwo, po to są eksperci, lekarze, aby 
na te pytania odpowiadać. Tak więc co do fundu-
szu nikt od początku nie miał wątpliwości. Myślę, 
że największe wątpliwości miała partia rządząca, 
dlatego też nie jest to projekt rządowy, jak było za-
powiadane, ale projekt poselski. 9 grudnia ten pro-
jekt był procedowany w Sejmie, a 10 grudnia już 
w Komisji Zdrowia. Czy naprawdę państwo uwa-
żacie, że to jest odpowiedni tryb do tego, żeby de-
batować o ważnych sprawach? No, chyba nie jest. 
Oczywiście my rozumiemy tę sytuację i dlatego 
przychylamy się do tego, następnego dnia natych-
miast była zwołana Komisja Zdrowia, ale po raz 
kolejny apeluję do pana ministra, do pana mini-
stra Kraski, który jest lekarzem: Panie Ministrze, 
o tym, że społeczeństwo wątpi, że ma wątpliwości 

co do nowej szczepionki, wszyscy, wszyscy wie-
dzieliśmy na początku roku. I kwestia edukacji, 
informacji, przekazu do społeczeństwa, codzien-
nego tłumaczenia, spokojnego, medycznego, więcej 
by zrobiła, podejrzewam, niż wprowadzenie teraz, 
na koniec roku, tego funduszu kompensacyjnego, 
jako jednego z elementów.

Co jeszcze państwo jako ekipa rządząca musicie 
wziąć pod uwagę, skoro wszystko to, co ze strony 
medyków, ze strony Rady Medycznej, ekspertów 
zdrowotnych, a także ościennych państw, które re-
strykcje mają o wiele większe, i te doświadczenia, 
z których państwo też powinniście czerpać… Co 
jeszcze należy zrobić, żebyście państwo zechcie-
li podejmować proste, klarowne decyzje? Bo do-
tychczas mamy decyzje, które są sprzeczne ze sobą, 
decyzje, które są podejmowane za późno, i decyzje 
o działaniach zbyt łagodnych w stosunku do sytu-
acji, jaką mamy. Bo sytuacja obecna jest naprawdę 
dramatyczna. Staram się nie być dzisiaj emocjonal-
na, chociaż, jak wiecie, zazwyczaj te kwestie bar-
dzo mnie ruszają. Ale dzisiaj naprawdę staram się 
mówić tylko o faktach. 

Jeżeli zgodnie z badaniami opinii publicznej – 
a przecież państwo zawsze te analizy robicie i na 
podstawie tych właśnie danych są podejmowane 
decyzje – 41% jest za szczepieniami obowiązkowy-
mi, a 19% za takimi szczepieniami chociażby w nie-
których grupach, czyli wśród lekarzy, personelu 
medycznego, nauczycieli, przedstawicieli handlu, 
to dla was opinia tej grupy powinna być najważniej-
sza i najbardziej wiążąca. A państwo w swoich de-
cyzjach opieracie się głównie na badaniach opinii 
publicznej 10%, bo tylko 10% liczy ta grupa, która 
jest zdeklarowana zdecydowanie jako antyszcze-
pionkowa. Pozostała część to są ludzie wątpiący. 
I jeszcze raz powtórzę: mają pełne prawo pytać. 
A Ministerstwo Zdrowia ma edukować, od samego 
początku, od wprowadzania procesu. Nie zrobio-
no tego rzetelnie, i to nie jest moja opinia, to jest 
opinia osób, które pracują z chorymi na COVID, to 
jest opinia socjologów, którzy mówią, że edukacja 
była nietrafiona. Te przekazy o zakupach jakichś 
hulajnóg, te hulajnogi czy inne nagrody były kom-
pletnie nietrafione, jeśli chodzi o proces dotarcia 
do społeczeństwa. Wszystko to sprawia wrażenie 
ruchów pozornych, niby coś robimy, ale nie do koń-
ca tak, jak trzeba. 

Przykładem jest ostatnia konferencja, to, o co 
pytałam pana ministra. Tydzień temu była konfe-
rencja, od piętnastego miały wejść konkretne re-
strykcje. A wczoraj zostało wydane rozporządzenie, 
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które jest inne niż to, które było zapowiadane ty-
dzień temu. Jak mamy się uchronić, skoro zamyka-
my puby i kluby nocne, ale w sylwestra hulaj dusza, 
bawimy się wszyscy, śpiewamy, tańczymy? No 
gdzie tu jest logika? Przecież społeczeństwo widzi 
to wszystko i też pyta: gdzie jest logika? Te wszyst-
kie decyzje są wydawane w sposób pokątny. Coś 
zrobimy, ale nie do końca to wyegzekwujemy. 

Pan minister mówił o tym, że dzisiaj czy ju-
tro w Sejmie będzie ustawa na temat paszpor-
tów covidowych. Ja sprawdziłam tę ustawę. To nie 
jest, proszę państwa, tak, że pracodawca będzie 
mógł sprawdzić paszport covidowy. Nie dajemy 
mu tego prawa, przynajmniej na tym etapie, któ-
ry tam jest, a to niestety też jest projekt poselski. 
Tam jest mowa tylko o testowaniu. No więc zno-
wu mówimy, że będziemy coś robić, że będziemy 
sprawdzać paszport covidowy, ale nie dajemy pra-
codawcy twardego prawa, żeby to wyegzekwował.

Kolejna statystyka. 97% osób zmarłych to osoby 
niezaszczepione. Czy to nie jest twardy dowód? Czy 
to nie jest liczba, która powinna wstrząsnąć nami 
wszystkimi? Także decydentami, bo to w związ-
ku z państwa decyzjami, państwa konkretnymi 
postanowieniami następuje eliminacja epidemii 
i postęp w zarządzaniu nią. To, co się dzieje w kra-
jach ościennych… Przecież państwo też jeździcie, 
pokazujecie wszędzie paszporty i nikt z tym nie 
ma problemu. Jak jedziecie państwo, nie wiem, do 
Niemiec, do Francji, gdziekolwiek i mówią pań-
stwu „proszę pokazać paszport”, to każdy go wycią-
ga i uważa, że to jest norma. A w Polsce, jak komuś 
każą pokazać, to uważa, że to jest ograniczenie wol-
ności. No gdzie tu jest logika? To znaczy, że tu mo-
żemy umierać i możemy chować 500 osób dziennie, 
a za granicą będziemy przestrzegać restrykcji, bo 
jesteśmy wtedy poza naszym krajem.

Testowanie. Od początku mówiliśmy, że to było 
źle ustawione. Teraz jest już za późno na te wszyst-
kie reżimy sanitarne, rzeczywiście wirus hula już 
po świecie. Ale jest pytanie o badania, o mutacje, 
takie pytanie już tutaj padło. Kto to tak napraw-
dę kontroluje? Gdzie są te wszystkie instytucje 
państwowe? Przecież my byśmy chcieli wiedzieć, 
w jaki sposób postępuje badanie genotypów, ile jest 
poszczególnych mutacji, jak one wyglądają, i nie 
z prostej ciekawości, tylko dla wiedzy. Część społe-
czeństwa po prostu chce być dobrze zorientowana. 
Jeżeli minister zdrowia mówi, że będzie wprowa-
dzał restrykcje dopiero w momencie, kiedy nie bę-
dzie wolnych łóżek, i cały czas zwiększamy liczbę 
tych łóżek, to ja pytam, po co w ogóle jakakolwiek 

polityka zdrowotna i  po co nam ten minister 
zdrowia. Przekształćmy wszystkie łóżka w syste-
mie w covidowe i czekajmy aż ludzie naturalnie 
wymrą, nie róbmy nic. No przecież to jest rzecz, 
która nigdy nie powinna paść z ust ministra zdro-
wia. Minister ma zapobiegać, ma zmniejszyć na-
pływ osób do szpitali, a nie zwiększać liczbę łóżek. 
Pamiętajcie też, że te łóżka ktoś musi obsługiwać.

Obowiązek szczepień. O tym mówiliśmy wielo-
krotnie, przynajmniej w odniesieniu do niektórych 
pracowników. No i co? Mówiliśmy o tym, była de-
bata, ten temat padł też u pani marszałek Witek. 
Mija kolejny tydzień i kolejny. Dowiadujemy się, że 
od marca może wprowadzimy, ale nie wiemy, dla 
jakich grup. Panie Ministrze, więcej stanowczości, 
więcej decyzyjności i więcej prostego przekazu.

(Sygnał timera)
Na koniec powiem tak. Przed świętami zosta-

wię państwa z wykresem. Miejcie go przed oczami. 
Ta zielona linia, ten szczyt to są zgony w Polsce. 
Miejcie go przed oczami i w pamięci. I, proszę, 
egzekwujcie wszyscy razem, wymagajcie, żeby 
minister zdrowia był stanowczy i podejmował sta-
nowcze decyzje. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu panią senator Alicję 

Chybicką.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, tak naprawdę nie odpowie-

dział mi pan na pytanie – i od tego zacznę – ile 
badań w kierunku wariantu Omikron wykonano 
w Polsce. Żadnych? Dlatego pan nie odpowiedział? 
Czy tylko 1 badanie tej kobiety, która poleciała do 
Chin? O to pytała już pani senator Małecka-Libera. 
Proszę o odpowiedź na piśmie, Panie Ministrze. 
Jakie są zasady badania Omikronu? Kto…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska: Ale…)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Ministrze, proszę nie dyskutować z senatorem. 
Dobrze?)

Pytanie: ile badań wykonano i nie stwierdzono?
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A teraz wracam do ustawy i do NOP-ów.
NOP to jest zaburzenie stanu zdrowia, które 

występuje w okresie 4 tygodni po podaniu szcze-
pienia. Wyjątkiem jest szczepionka BCG. W tej 
ustawie jest zapis, że do 5 lat będą zwracane środ-
ki. Rozumiem, że będzie przestrzegany okres, jaki 
jest zalecany przez Światową Organizację Zdrowia.

Objawy niepożądane są bardzo rzadkie. 
W Polsce 1 NOP występuje na 10 tysięcy szczepień, 
a ciężkie NOP-y, zagrażające życiu, są nadzwyczaj 
rzadkie.

Są tylko 3 grupy odczynów, które są rozpisa-
ne jako niepożądane ciężkie, czyli T88.1, Y58, Y59. 
Najczęściej chodzi o przypadkowo występujące za-
burzenia zdrowia, które występują w tym samym 
czasie co szczepienie i niekoniecznie są przez to 
szczepienie wywołane. To pierwszy powód. Drugi 
powód to nieprawidłowo wykonanie szczepienia 
– odczyn jest wywołany albo samym złym poda-
niem, albo wadą szczepionki. Kolejny to jest dzia-
łanie samej szczepionki, np. uczulenie na któryś jej 
składnik i – co występuje najczęściej, chyba czę-
ściej niż to pierwsze – niezastosowanie się do prze-
ciwwskazań dotyczących podania szczepionki. To 
jest to, co my pediatrzy od wielu lat mówimy przy 
szczepieniach z kalendarza szczepień obowiązko-
wych do osób, które się boją szczepień, do tej grupy 
antyszczepionkowej. Jeśli dziecko jest dobrze za-
kwalifikowane, zgodnie ze wskazaniami do danej 
szczepionki, i nie ma chorób towarzyszących, unie-
możliwiających szczepienie, to nie wystąpi objaw 
niepożądany, czyli NOP. Oczywiście NOP może być 
zgłaszany i rozumiem, że w tym systemie też bę-
dzie. Chodzi o korzystanie z tego nowego funduszu.

To jest oczywiście ustawa, którą należy poprzeć. 
To bardzo dobrze, że ona jest. Być może część osób 
skusi się na zaszczepienie, wiedząc, że gdyby wy-
stąpił jakiś objaw niepożądany, to wówczas będą 
miały pomoc finansową.

Wakcynologia to jest dział bardzo trudny, Panie 
Ministrze. I właściwie w tej materii powinniście się 
opierać wyłącznie na ekspertach, których państwo 
macie. Jest piękna rada, są fantastyczne nazwi-
ska, świetni ludzie, tylko państwo nie korzystacie 
z tego, co oni mówią, albo korzystacie w bardzo nie-
wielkim stopniu. O efektach pani senator Małecka-
Libera przed chwilą mówiła. Jesteśmy liderem pod 
względem liczby zgonów w Europie.

I niewątpliwie wymagane są jakieś szybkie 
działania. Bo według mnie, Panie Ministrze, wśród 
tych osób… Pan mówi, że to są osoby niezaszcze-
pione. Co to znaczy? Czy uważa pan… To są tak 

samo ważne osoby jak każde inne. One po pro-
stu są źle wyedukowane, one prawdopodobnie nie 
wiedzą, że powinny się zaszczepić. Nie można się 
usprawiedliwiać… Bo trochę tak to dla mnie za-
brzmiało, jako usprawiedliwienie: przecież się nie 
zaszczepiły, no to zachorowały. Ale obowiązkiem 
pana ministra oraz rządu jest uzmysłowienie tym 
osobom, że ryzykują życiem, że to się źle skończy. 
I wydaje mi się, że ta edukacja, jaka była do tej pory, 
jest absolutnie niewystarczająca.

No i wreszcie bardzo ważna rzecz, o której 
w ogóle się nie mówi, to jakby ciągle wisi w po-
wietrzu. W tej chwili zaczynamy szczepić już małe 
dzieci, od piątego roku życia. Panie Ministrze, 
mamy piękny kalendarz szczepień obowiązko-
wych. Dał pan oraz pana szef do tego kalendarza 
szczepienie przeciwko COVID? Czy uważa pan, że 
rodzic, który nie jest przekonany do szczepienia, 
ma prawo panować na dzieckiem i skazywać je – 
to ujmuję w cudzysłów – nie daj Boże, na śmierć, 
na zakażenie wirusem? Dlaczego są obowiązkowe 
szczepienia przeciwko innym chorobom, a szcze-
pienia przeciwko COVID, o ile mi wiadomo, w tym 
kalendarzu szczepień obowiązkowych dla dzieci 
nie ma? Powinno być. Dziecko to jest mały czło-
wiek, ale to jest człowiek, który ufa temu, kto… Ja 
to wielokrotnie mówiłam i powtarzają to rzecznicy 
praw dziecka, przede wszystkim Marek Michalak 
niejako wbił nam to do głowy, że dziecko nie jest 
własnością rodziców – to mały człowiek, ma takie 
same prawa konstytucyjne jak człowiek dorosły. 
I jeśli jakakolwiek osoba na tym świecie działa na 
jego szkodę, to podlega penalizacji. Państwo powin-
no zadbać o dobro tego dziecka, więc ja apeluję o to, 
ażeby blitzem wstawić na listę szczepień obowiąz-
kowych dla dzieci szczepienie przeciwko COVID. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Ślusarza.

SENATOR 
RAFAŁ ŚLUSARZ 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
Panie Ministrze!
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2 lata temu polski rząd został skonfrontowa-
ny z niespotykanym zjawiskiem, jakim jest epi-
demia koronawirusa, i od początku podjął z nim 
walkę – walkę, która musiała uwzględniać nie tyl-
ko obecność w środowisku pewnego biologicznego 
faktu, groźnego dla ludzi, ale musiała uwzględniać 
również dobro pacjentów, dobrze skalkulowane, 
musiała uwzględniać dobro gospodarki, musiała 
uwzględniać właściwą politykę informacyjną. Ta 
walka z konieczności była obarczona ryzykiem de-
cyzji trudnych, decyzji, które z perspektywy czasu 
mogły się okazać niewłaściwe w danym momencie, 
ale były one podejmowane w oparciu o to, jaką wie-
dzą w danym punkcie dysponowano. Niestety pol-
ski rząd musiał się konfrontować z jeszcze jednym 
przykrym zjawiskiem – z kompletnym brakiem 
empatii ze strony opozycji, która, wykorzystując to, 
że tak szeroko zakresowo zarysowały się problemy, 
każdą niespójność, każdą nieścisłość wykorzysty-
wała do ataku politycznego.

Panie Ministrze, wiem, że panowie z ogrom-
nym trudem, z ogromnym wysiłkiem, z ogromnym 
zaangażowaniem, bardzo starannie ważąc racje, 
podejmowali decyzje. Jako lekarz mam przeświad-
czenie, że ten wysiłek, który państwo podejmowali, 
służył polskim pacjentom, służył polskiemu społe-
czeństwu, służył polskim lekarzom, służył polskiej 
gospodarce w najlepszy możliwy sposób. Nie było 
możliwe zapobieżenie zgonom, zapobieżenie za-
chorowaniom, ale to, co państwo robili, w moim 
najgłębszym przekonaniu zapisuje panów jako bo-
haterów tego trudnego czasu. Polacy to docenia-
ją. Dziękuję za ten hart ducha i przepraszam za te 
przykre, niesprawiedliwe i agresywne słowa, któ-
re padły na tej sali. One panom nie pomagają, nie 
pomagają w walce z epidemią, ale tego nie może-
my zmienić, chociaż próbujemy. Bardzo dziękuję, 
Panie Marszałku. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 

Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Pewnie powinienem zacząć tradycyjnie, tak jak 
na takich debatach się zaczyna, czyli od słów „ja 
jako lekarz”, ale postanowiłem zabrać głos, bo nie 
jestem lekarzem. I zacznę prowokacyjnie. Marzę 
o sytuacji takiej, aby w przypadku służby zdrowia, 
problemów medycznych była pewna równowa-
ga pomiędzy wypowiedziami lekarzy i wypowie-
dziami pacjentów czy potencjalnych pacjentów. 
Będę mówić trochę prowokacyjnie, dlatego że to, 
co jest przedmiotem mojego doświadczenia, do-
świadczenia takiego społecznego, to jest skutek 
licznych przekazów, rozmaitych przekazów, nie 
tylko z tej sali, że stan służby zdrowia jest fatalny, 
że umierają lekarze, pielęgniarze, pielęgniarki, że 
mamy zapaść w służbie zdrowia. I to kontynu-
owane w rozmaitych przekazach, także medial-
nych, powoduje, że bardzo duża grupa pacjentów 
rezygnuje z leczenia czy odkłada rozmaite zabiegi. 
Wśród moich najbliższych, znajomych, przyjaciół 
kilkanaście osób odłożyło rozmaite zabiegi z po-
wodu opinii, iż łatwo mogą złapać koronawiru-
sa podczas pobytu w szpitalu, ale także z powodu 
przekonania, iż stan służby zdrowia jest taki, że 
oni sami swoją osobą dołożą jej zbędny, dodat-
kowy ciężar w bardzo trudnych czasach. Tylko 
jedna osoba ze znajomych zdecydowała się na 
zabieg. O ile pamiętam, to był zabieg chirurgicz-
ny, chodziło o kolano. Wszyscy pozostali zabiegi 
odkładają.

Bardzo mi zależy na tym, aby właśnie w Senacie 
ta odpowiedzialność za słowa i pewne oceny była 
na tyle wysoka, abyśmy zdawali sobie sprawę, iż 
oprócz tych akcji proszczepieniowych, akcji edu-
kacyjnych… Chciałbym, abyśmy byli precyzyj-
ni w informacjach i pamiętali o tych, którzy nie 
mogą odkładać zabiegów, przede wszystkim tych 
onkologicznych. Bardzo mi zależy na tym, aby-
śmy występowali w imieniu tych pacjentów, bo 
oni muszą czuć się pewni w objęciach służby zdro-
wia, aby nasz przekaz nie był powodem odkłada-
nia rozmaitych wizyt, także diagnostycznych, bo ta 
ponadnormatywna śmiertelność ma także w tym 
swoje źródło.

Dziś mój apel przede wszystkim dotyczy tego, 
aby precyzja naszych informacji cechowała się 
równowagą, jeżeli chodzi o stan pandemii i jeżeli 
chodzi o konieczność zabezpieczenia interesów 
wszystkich tych pacjentów, którzy muszą trafić 
do służby zdrowia, muszą trafić na zabiegi, muszą 
być diagnozowani. Bo ich los jest uwarunkowa-
ny opinią o służbie zdrowia jako takiej. Dziękuję 
bardzo.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Beata Małecka-Libera: Panie 

Marszałku, czy mogę skorzystać z dodatkowych 5 
minut?)

Ależ oczywiście.
Pani senator Beata Małecka-Libera, 5 minut.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Dziękuję bardzo.
Nigdy nie myślałam, że będę polemizowała 

z lekarzem. Panie Senatorze, co to jest empatia? 
Empatia to jest wczucie się w sytuację innych 
osób, zrozumienie ich. Empatia w przypadku 
pracowników ochrony zdrowia to jest zrozu-
mienie pacjenta. Z całym szacunkiem dla pana 
senatora, ale zarzut, że opozycja nie jest empa-
tyczna w stosunku do rządu, jest po prostu to-
talnie nietrafiony. My od początku doradzamy, 
prosimy, apelujemy o to, żeby rząd i minister 
zdrowia zaczęli realizować to, co powinni robić. 
Chodzi mianowicie o decyzje Rady Medycznej, 
opinie ekspertów zdrowotnych… Przecież my 
o  niczym innym nie mówimy. Gdzie pan tu 
widzi brak empatii? To, że się powołujemy na 
doświadczenia innych krajów, to jest brak em-
patii? Nasza empatia jest skierowana w stosun-
ku do pacjentów, bo oni mają prawo wątpić. My 
staramy się ich zrozumieć i dlatego tak dużo 
mówimy o edukacji, o informacji przekazywa-
nej pacjentom.

Pan, Panie Senatorze, dziękuje za hart ducha 
i określa Ministerstwo Zdrowia mianem boha-
terów. A ja nazywam bohaterami tych wszyst-
kich ludzi, którzy codziennie od samego rana 
przez cały dzień są przy łóżkach chorych. To są 
dla mnie bohaterowie. Teraz mogą już pracować 
w odpowiednich kombinezonach, ale proszę so-
bie przypomnieć, jak wyglądała ich praca rok 
temu. To są prawdziwi bohaterowie. A rząd jest 
po to, żeby rządzić, i po to, żeby zapewniać bezpie-
czeństwo, dbać o życie i zdrowie ludzi. Dla mnie 
minister zdrowia, który powinien być przewodni-
kiem systemu, który powinien być najważniejszą 
osobą dla chorych i dla wszystkich pracowników 
ochrony zdrowia, stał się bezdusznym politykiem. 
(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam…
Aha, czy przedstawiciel… Aha, tu zamykam, ale 

informuję, że wnioski… Proszę mi dać listę.
(Rozmowy na sali)
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Aleksander Szwed i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 
złożyli swoje wystąpienia do protokołu*, a wnioski 
o charakterze legislacyjnym na piśmie złożyła pani 
senator Agnieszka Gorgoń-Komor.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków? Nie. Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Zdrowia 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piętna-
stego porządku obrad: ustawa o dodatku osłonowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 594, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 594 A i 594 B.

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

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RYSZARD MAJER 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Państwo 
Ministrowie!

Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 9 grudnia 2021 r. 
ustawie o dodatku osłonowym.

Szanowni Państwo, myśmy tę ustawę rozpa-
trywali 10 grudnia, bo to jest ustawa, która zosta-
ła złożona w trybie pilnym, i właściwie dyskusja 
koncentrowała się na treści ustawy i na tym, co 
zaproponowali państwo legislatorzy naszej Izby.

Celem i przedmiotem ustawy jest wprowadzenie 
dodatku osłonowego, który będzie wypłacany przez 
1 rok, w 2022 r. Ten dodatek osłonowy będzie zależ-
ny od wysokości dochodów, jakie mają poszczególne 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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osoby, czyli od kryterium dochodowego. Wysokość 
tego kryterium dochodowego jest określona na 2 ty-
siące 100 zł w gospodarstwie 1-osobowym, bo taka 
osoba zwykle ma trudniejsze warunki utrzymania, 
i 1 tysiąc 500 zł na osobę w gospodarstwie wielooso-
bowym. Wysokość dodatku, Drodzy Państwo, też jest 
zróżnicowana. Będzie ona wynosiła 400 zł dla gospo-
darstwa 1-osobowego, 600 zł dla 2- lub 3-osobowe-
go, 850 zł dla 4- i 5-osobowego oraz 1 tysiąc 150 zł 
dla liczniejszego gospodarstwa. Nieco wyższe stawki 
przewidziano dla gospodarstw domowych, w których 
głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo 
stałe, kominek, koza, ogrzewacz. Tam te kwoty wy-
noszą odpowiednio 500 zł dla gospodarstwa 1-osobo-
wego, 750 zł dla 2- i 3-osobowego, 1 tysiąc 62 zł 50 gr 
dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 lub 
5 osób i 1 tysiąc 437 zł 50 gr dla gospodarstwa liczące-
go co najmniej 6 osób, czyli powyżej 5 osób.

W ustawie na potrzeby tej regulacji zostało rów-
nież zdefiniowane pojęcie ubóstwa energetyczne-
go. Ustawodawca przyjął taką definicję, że ubóstwo 
energetyczne oznacza sytuację, w której gospodar-
stwo domowe prowadzone przez 1 osobę lub przez 
kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu miesz-
kalnym lub w budynku mieszkalnym jednorodzin-
nym, w którym nie jest wykonywana działalność 
gospodarcza – tu uwaga, bo to jest dla osób indywi-
dualnych – nie może zapewnić sobie wystarczają-
cego poziomu ciepła, chłodu i energii elektrycznej 
do zasilania urządzeń i do oświetlenia, w przypad-
ku gdy gospodarstwo spełnia następujące warunki: 
osiąga niskie dochody, ponosi wysokie wydatki na 
cele energetyczne i zamieszkuje w lokalu lub bu-
dynku o niskiej efektywności energetycznej.

Te dodatki, Drodzy Państwo, będą wypłacane 
przez gminę. Gmina otrzymuje upoważnienie do 
dysponowania tymi środkami. Na podstawie wnio-
sków środki będą przekazywane przez wojewodów, 
a dystrybutorzy energii są zobowiązywani do tego, 
żeby informować mieszkańców o tym, że mogą 
z takiego dodatku osłonowego skorzystać.

W trakcie dyskusji legislatorzy zwracali uwagę 
na brzmienie artykułów. Finalnie komisja nie roz-
strzygnęła sprawy na swoim posiedzeniu. Wniosek, 
który ja złożyłem, o przyjęcie ustawy bez poprawek, 
nie uzyskał większości. Głosy rozłożyły się 4 na 4. 
O ile wiem, część wniosków legislatorów będzie kon-
sumowana na tym posiedzeniu z inicjatywy komisji 
gospodarki, której sprawozdanie będzie za chwilecz-
kę przedstawiał pan senator Piecha.

Na tym kończę swoje sprawozdanie. Bardzo 
dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę teraz 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 
9 grudnia ustawie o dodatku osłonowym.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez popra-
wek. Z tym że w dniu wczorajszym wpłynęła do 
mnie prośba, ażeby jednak, w celu doprecyzowania 
zapisów ustawy, przedstawić 2 poprawki konsul-
towane z ministerstwem klimatu. Pierwsza z tych 
poprawek polega na tym, aby w art. 2 ust. 8 nadać 
brzmienie: „Dodatek osłonowy przysługuje oso-
bom, o których mowa w ust. 1, za okres od dnia 
1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest 
wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie 
do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 
2022 r. W przypadku, gdy osoba, o której mowa 
w ust. 1, złoży wniosek o wypłatę dodatku osło-
nowego później niż na 2 miesiące przed upływem 
tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany 
jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego do-
datku”; ust. 11 nadać brzmienie: „Przyznanie przez 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku 
osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa 
przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub 
zmiana prawa do tego dodatku i rozstrzygnięcia 
sprawy nienależnie pobranego dodatku osłono-
wego wymagają wydania decyzji”; po ust. 11 dodać 
ust. 11a i 11b w brzmieniu: „11a. Wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informa-
cje o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany 
przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnio-
skodawca wskazał adres poczty elektronicznej we 
wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przy-
padku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu 
poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę do-
datku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, 
informuje go o możliwości odebrania od tego orga-
nu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego” 
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i „11b. Nieodebranie informacji o przyznaniu do-
datku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego 
dodatku”. Przedmiotowa zmiana ma na celu 
usprawnienie przyznania dodatku osłonowego za 
sprawą uproszczenia w ustawie procedury.

No i poprawka nr 2. Art.  15 nadać brzmie-
nie: „Wniosek o wypłatę dodatku energetyczne-
go, o którym mowa w art. 5c ustawy zmienianej 
w art. 9, złożony w okresie od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r., pozo-
stawia się bez rozpoznania”. W obecnej wersji aktu 
przepis dotyczy wniosków złożonych w okresie od 
dnia 1 stycznia 2022 r. Przedmiotowa zmiana jest 
zasadna z uwagi na toczące się prace parlamen-
tarne nad omawianą ustawą, której termin wejścia 
w życie nie został sztywno określony. Możliwe jest 
wejście ustawy w życie w terminie późniejszym niż 
1 stycznia 2022 r., w związku z czym proponowa-
na poprawka zabezpieczy interesy osób, które zło-
żą wniosek o wypłatę dodatku energetycznego do 
dnia wejścia w życie aktu. Te 2 poprawki składam 
na ręce pana marszałka. Dziękuję.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Podpisane?)
Tak, podpisałem.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
torów sprawozdawców.

Nie widzę…
Jest chętny. Pan senator Bury. Proszę powie-

dzieć, do którego jest pytanie.

SENATOR 
JACEK BURY 

Myślę, że obaj panowie senatorowie będą wład-
ni mi odpowiedzieć. Moje pytanie dotyczy kwot. Do 
tej pory funkcjonuje dodatek energetyczny, który 
w tej poprawce jest ujęty. Na przyszły rok, jeśli do-
brze pamiętam, w budżecie państwa miały być za-
bezpieczone środki w wysokości 1,5 miliarda zł na 
dodatek energetyczny. Teraz natomiast jest mowa 
o tym, że dodatek osłonowy będzie miał budżet na 
poziomie 4,7 miliarda zł. Chciałbym zapytać: czy 
to się sumuje, czy też w tej kwocie 4,7 miliarda jest 
zawarte te 1,5 miliarda zł, które miały być przezna-
czone na dodatek energetyczny?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
WOJCIECH PIECHA 

Odpowiadam na to pytanie. To się nie sumuje. 
Kwota, która jest zabezpieczona na ten dodatek, to 
jest 4,7 miliarda zł.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
klimatu.

Czy pan minister Piotr Dziadzio pragnie zabrać 
głos w sprawie tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Piotr Dziadzio: Myślę, że została ona 
przedstawiona i…)

Dobrze. Dziękuję panu.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

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

Czy są takie pytania? Nie ma…
Aha, jest. Pan senator Piecha.
Panie Ministrze, poprosiłbym na mównicę.
(Senator Wojciech Piecha: Ale to krótkie pyta-

nie, dotyczące cen.)
Ale…
(Senator Wojciech Piecha: Dobrze, dobrze.)
Proszę bardzo.

SENATOR 
WOJCIECH PIECHA 

Mam pytanie do pana ministra dotyczące cen 
paliw, węgla, energii elektrycznej, ropy naftowej. 
Czy ceny, które tak poszybowały w górę w 2021 r., 
ustabilizowały się? Jakie będą tendencje? Czy będą 
spadkowe, czy w dalszym ciągu będą utrzymywały 
się na tak wysokim poziomie?
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PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE KLIMATU 
I ŚRODOWISKA 
PIOTR DZIADZIO 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Odpowiadając na pytanie pana senatora, mu-

szę powiedzieć, że sytuacja na dzień dzisiejszy nie 
jest ustabilizowana i nie ma w tej chwili wyraźnych 
trendów, które by powiedziały nam, że mamy sta-
bilne ceny zarówno gazu, ropy naftowej, jak i in-
nych paliw kopalnych, czyli np. węgla kamiennego 
w tym przypadku. Niemniej jednak wszystkie ana-
lizy, które są prowadzone przez niezależne instytu-
cje, jak również przez nas, wskazują, że stabilizacja 
cen surowców energetycznych może nastąpić – jest 
to bardzo prawdopodobne – w pierwszym kwar-
tale 2022 r.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Piotr Dziadzio: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu panią senator 

Magdalenę Kochan.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Powiem tak: proszę państwa, PiS jest mistrzem 

rozwiązywania problemów, które sam mnoży. Ta 
ustawa jest tego wyraźnym dowodem. Państwo 
wprowadzacie dodatek osłonowy, ale zabieracie 
dodatek energetyczny, jeden ma zastąpić drugi. 
No, ktoś by pomyślał, że to dobrze, bo ten dodatek 
osłonowy jest wyższy. Ale dodatek energetyczny 
był przyznawany ludziom potrzebującym wspar-
cia bezterminowo, a dodatek osłonowy jest przy-
znawany wyłącznie na rok 2022.

W tej ustawie szumnie mówicie, że wprowa-
dzacie także program wsparcia dla odbiorców 
wrażliwych energetycznie. No i tu jest kłopot, bo 
ten szumny program zawiera opis jednego roku 
kalendarzowego. Są gminy, miejsca, w których 

cena gazu, cena ciepła wzrasta o 400, 500, 600%. 
Obejmujecie państwo pomocą wyłącznie tych, dla 
których kryterium dochodowe w przypadku jedno-
osobowego gospodarstwa nie przekracza 2 tysięcy 
100 zł. A ja przypomnę, że dzisiaj wypłacane dodat-zł. A ja przypomnę, że dzisiaj wypłacane dodat-
ki energetyczne obejmują osoby, które w tym roku 
kalendarzowym w ostatnim kwartale osiągnęły do-
chód nie wyższy niż 2 tysiące 66 zł 99 gr. Za chwilę, 
1 stycznia podniesiemy najniższą pensję do kwoty 
3 tysięcy 20 zł. No to pokażcie mi takie gospodar- tysięcy 20 zł. No to pokażcie mi takie gospodar-20 zł. No to pokażcie mi takie gospodar- zł. No to pokażcie mi takie gospodar-zł. No to pokażcie mi takie gospodar-
stwo jednoosobowe, które jest w stanie utrzymać 
się z kwoty 2 tysięcy 100 zł. Nie obejmiecie tym do- tysięcy 100 zł. Nie obejmiecie tym do-100 zł. Nie obejmiecie tym do- zł. Nie obejmiecie tym do-. Nie obejmiecie tym do-
datkiem osób, które pracują na najniższej krajowej. 
Co więcej, wprowadzacie także dodatki w wysoko-
ści od 400 do 1 tysiąca 125 zł powiększone o 25 zł 
w przypadku, gdy domek jest ogrzewany wyłącz-
nie kotłem, gazem, ale mówicie, że kryterium do-
chodowe, które przypada na osoby, nie może być 
większe niż 1 tysiąc 500 zł. Dzisiaj dodatek miesz- tysiąc 500 zł. Dzisiaj dodatek miesz-500 zł. Dzisiaj dodatek miesz- zł. Dzisiaj dodatek miesz-zł. Dzisiaj dodatek miesz-
kaniowy przysługuje osobie, której dochód nie jest 
niższy niż 1 tysiąc 550 zł 24 gr. Kogo zatem chcecie 
uratować tym dodatkiem osłonowym?

Ale ja powiem państwu, dlaczego tak jest. Bo ten 
projekt rządowy nie jest wynikiem przemyślanej, 
mądrej polityki energetycznej, ale jest robiony na 
łapu-capu, głupio, gdyż trzeba coś jeszcze dać, bo 
sondaże spadają. Tak więc jedno zabieracie, drugie 
staracie się dać w trybie ekstraordynaryjnie szyb-
kim, bo do Rady Ministrów ta ustawa trafiła bez 
żadnych konsultacji, nawet konsultacji międzyre-
sortowych. Gdybyście chociaż międzyresortowo 
to skonsultowali, wiedzielibyście na podstawie in-
formacji od ministra rodziny i polityki społecznej, 
że te kryteria, które stosujecie, nie są możliwe do 
zastosowania w przypadku osób naprawdę najbar-
dziej potrzebujących. Kwota 3 tysięcy 20 zł w przy- tysięcy 20 zł w przy-20 zł w przy- zł w przy-zł w przy-
padku rodziny, w której jest jedna osoba pracująca 
i zarabiająca najniższą krajową oraz jedno dziecko, 
spowoduje, że ona nie załapie się na ten dodatek… 
przepraszam za słowo „załapie” – nie otrzyma 
tego dodatku. Mówicie, że złotówka za złotówkę, 
co znaczy, że każdy grosik, o który próg zostanie 
przekroczony, pomniejszy 400 zł… przepraszam, 
pomniejszy 600 zł, bo w przypadku 2-osobowej 
rodziny to jest 600 zł. Tak więc już wiadomo, że 
najsłabsi nie dostaną tej najniższej kwoty dodatku 
osłonowego.

Jest nieprawdopodobne, że sprzedając pra-
wa do emisji gazów cieplarnianych, za które 
rząd w obecnym roku otrzyma… przepraszam, 
w  nadchodzącym czy w  tym roku otrzyma 
23  miliardy  zł… Chcecie na osłonę dla osób 
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najbardziej potrzebujących przeznaczyć 4 miliar- miliar-miliar-
dy 700 milionów zł, a uzyskaliście 23 miliardy zł. 
Jednocześnie ja przypomnę Wysokiej Izbie, że do-
piero co Sejm odrzucił wszystkie nasze popraw-
ki dotyczące ułatwiania obywatelom korzystania 
z tańszych źródeł prądu, a takim źródłem jest fo-
towoltaika, no, w ogóle energia ze źródeł odna-
wialnych. Odrzucił je. I wydaje się… 23 miliardy zł 
dochodu do budżetu państwa, a 4 miliardy 700 mi-
lionów zł przeznacza się na dodatek osłonowy, 
w którym zawieracie dodatek energetyczny. Przed 
chwilą pan minister Dziadzio powiedział nam, że 
trudno przewidzieć, jakie będą ceny energii w roku 
2023, więc dodatek osłonowy, na który nawet naj-
biedniejsi nie załapią się w całości, chcecie na to 
przeznaczyć. Jak tak można? Drożyzna, która goni 
drożyznę. Przy okazji powiem, że tym dodatkiem 
osłonowym nie obejmujecie w ogóle przedsię-
biorców, a przecież cena energii ma horrendalny 
wpływ na cenę każdego produktu, więc ten naj-
biedniejszy, który zapłaci drożej za prąd, drożej za 
gaz, drożej za węgiel, zapłaci też drożej za chleb, 
masło, za podstawowe produkty. Nie będę mówić 
o jakichś telewizorach, bo to jest już naprawdę zby-
tek, jak się okazuje, w naszej rzeczywistości. Jak 
możecie mówić, że chronicie najsłabszych, skoro 
ich de facto nie chronicie?

Co więcej, tak szybko przygotowywaliście tę 
ustawę, że praktycznie rzecz biorąc, nie ma spo-
sobu skorzystania z 2 rat, które wyznaczacie. Bo 
ten dodatek będzie wypłacany w 2 ratach, równych 
ratach: do 31 marca i do 2 grudnia. Ale mówicie 
tak w odniesieniu do tych 4 miliardów 700 mi-
lionów zł: jeżeli w pierwszym półroczu wypłaca-
ne dodatki przekroczą 65% tej kwoty 4 miliardów 
700 milionów zł, czyli kwotę 3 miliardów 55 milio-
nów zł, to w następnym półroczu już inny wskaźnik 
będzie stosowany do przeliczeń, już nie będzie dru-
giej jednakowej raty. Przyznajecie panu ministrowi 
finansów możliwość zmniejszenia tego przelicz-
nika. W jednej ustawie zapis art. 16 przeczy zapi-
sowi art. 1 ust. 8. Jak to tak możecie liczyć? Czyli 
nawet nie umiecie podzielić 4 miliardów 700 mi-
lionów zł na 2 równe części, tak żeby i w pierw-
szym półroczu, i w drugim półroczu obywatelowi, 
któremu skapną 2 gr, ten dodatek był przyznany. 
Tych 4 miliardów 700 milionów zł nie umiecie po-
dzielić na pół.

W związku z tym nie ma innego wyjścia niż po-
wiedzenie: trzeba poprawić tę ustawę. I trzeba po-
wiedzieć, że nawet gdy już się decydujecie na tego 
rodzaju dodatek osłonowy, za którym my musimy 

być, bo przecież nie możemy zostawić obywateli 
bez wsparcia i pomocy, to nie umiecie tego porząd-
nie przygotować w ministerstwie, bo się spieszycie, 
bo słupki. Tak naprawdę nie da się w ten sposób 
pracować. I nie ma co opowiadać obywatelom, że 
dobry rząd dba o nich, bo zabieracie jeden i po-
mniejszacie drugi dodatek, nie dając pewności, że 
otrzymają 2 raty.

Składam, Panie Marszałku, poprawki, które tę 
jawną niesprawiedliwość 2 rat zniosą. No, chociaż 
tyle. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Bosackiego.

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak jak powiedziała pani senator Kochan, za 

mało, za późno i to nie ograniczy drożyzny, która 
dziś jest główną troską Polaków.

Drodzy Przedstawiciele Władzy, jesteście nam 
coraz bardziej drodzy, bo coraz więcej nas kosztu-
jecie. Nasz kraj dużo kosztują wasza polityka rozbi-
jania instytucji i porządku prawnego – to już w tej 
chwili kosztuje nas dziesiątki miliardów złotych, 
które nam się należą z budżetu Unii Europejskiej 
i do Polski nie trafią z powodu waszej polityki – 
wasza niekompetencja i wasza arogancja, wasz nie-
ustający spór z każdym i o wszystko, wasza żądza 
władzy i wasza żądza pieniądza. Ludzie, których 
powołujecie na wysokie stanowiska, i ich rażąca 
niekompetencja kosztują naród dużo więcej, niż 
wynosi wasz partyjny zysk za powoływanie ich 
na te stanowiska i tych kilka dodatkowych głosów 
w Sejmie. Dla tych głosów rzucacie na pożarcie los 
i dobrobyt naszego kraju.

Bo wy mówicie: inflacja, drożyzna jest wszę-
dzie. To prawda, tyko że przeciętnie w Europie…

(Rozmowy na sali)
Czy ja panu przeszkadzam? Przepraszam.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, pan nie przeszkadza ministrowi. 
Musieliśmy coś ustalić, bo minister musi wyjść na 
głosowanie.)
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Można to robić ciszej, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Od uwag 

to ja jestem, Panie Senatorze. Proszę kontynuować.)
Serdecznie dziękuję, Panie Marszałku.
Wy mówicie: ceny energii rosną w całej Europie. 

To prawda, tylko że w Polsce one rosną o 1/3, może 
już o 40% szybciej niż w całej Europie. Tak, pozo-
stałe ceny w Europie też rosną, ale w tempie ponad 
2 razy mniejszym niż w Polsce. A w Polsce infla-
cja wynosi już prawie 8% i  jest najwyższa od… 
Wiecie od kiedy, Panowie i Panie z PiS? Od grud-
nia 2000 r., od równo 21 lat. I to jest efekt waszej 
polityki.

(Senator Bogdan Zdrojewski: Od 31 lat.)
Nie, nie, od 21 lat, od 2000 r.
Jaki jest efekt? No, efekt jest taki, że w okresie 

nadchodzących świąt każdy Polak zostanie poczę-
stowany przez was kolacją skromniejszą niż ta, do 
której siadał w latach poprzednich. Nie udawajcie, 
że tego nie widzicie. Drożyzna jest, Polacy się jej 
boją. To jest dziś główna troska Polaków. Musicie 
sobie zdawać sprawę z tego, że w Polsce są już ro-
dziny – i to nie są tysiące, tylko miliony osób – któ-
re ograniczają temperaturę we własnych domach, 
aby im starczyło do pierwszego, bo nie stać ich na 
ogrzewanie.

W ostatnich tygodniach kraj obiegły informa-
cje o szokujących podwyżkach cen energii w pod-
poznańskich gminach. Mieszkańcy Tarnowa 
Podgórnego, Buku czy Kazimierza otrzymali ra-
chunki w niektórych wypadkach wyższe o 170%. 
Zawiązał się ogólnopolski komitet protestacyjny. 
Pisano pisma do regulatora, do ministra aktywów 
państwowych, do Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Efektem tego jest m.in. to prawo, 
które w tej chwili rozpatrujemy. Jak mówię, zrobio-
no to zbyt późno, zrobiono zbyt mało.

Ale w  czym jeszcze jest problem? W  tym, 
o czym mówią samorządowcy, którzy uczestni-
czyli w posiedzeniu sejmowej komisji na ten te-
mat. Cytuję: „Można było odnieść wrażenie, że 
interes polityczny rządzących był ważniejszy od 
chęci pomocy mieszkańcom w tej trudnej sytuacji. 
Odpytywano samorządowców, wręcz przesłuchi-
wano. Często wracał temat prywatyzacji i rządów 
PO”. Przypominam: PO nie rządzi od 6 lat i 2 mie-
sięcy. To, co się dzieje w Polsce, jest wyłącznie 
odpowiedzialnością PiS. Ale w tym właśnie leży 
problem. Wasze przywiązanie do władzy sprawia, 
że nie potraficie nawet zrozumieć sytuacji, w jakiej 
znaleźli się mieszkańcy. Widzicie drożyznę tylko 
jako problem polityczny, a nie jako dramat ludzi, 

Polaków, waszych rodaków. Zamiast skupić się na 
pomocy, szukacie winnych wszędzie poza sobą. 
Zamiast walczyć z drożyzną, walczycie z tymi, któ-
rzy o drożyźnie mówią.

Prezes NBP powinien od dłuższego czasu wal-
czyć o utrzymanie inflacji w ryzach. Wielu eko-
nomistów od wielu miesięcy ostrzegało przecież 
przed presją inflacyjną, ale ich głosu nie chcie-
liście słuchać nawet w sierpniu. Nawet wtedy, 
kiedy inflacja rosła już bardzo wyraźnie, prezes 
Glapiński jej zaprzeczał i nadal drukował bankno-
ty, aby przypodobać się Jarosławowi Kaczyńskiemu 
i jego planom. Gdy renomowany magazyn „Global 
Finance” ocenił działalność banków centralnych 
i prezes Glapiński znalazł się na zaszczytnym trze-
cim miejscu, od końca oczywiście, nie zastanowili-
ście się nawet nad tym faktem. Postanowiliście dać 
mu własną nagrodę rękoma prezydenta 2 miesią-
ce temu, kiedy już było wiadomo, że ten człowiek 
rujnuje finanse publiczne Polski. Zastosowaliście 
tę samą metodę, którą znamy sprzed paru lat, kie-
dy witano kwiatami na lotnisku panią premier 
Szydło po niesławnej przegranej 1:27 na forum 
Rady Europejskiej. Zatem obiektywną kompromi-
tację próbujecie zasypać propagandą, niezasłużo-
nymi własnymi nagrodami. Uważacie, że elektorat 
uwierzy, że wszystko jest znakomicie? Naprawdę? 
Apelowałbym do sumień przedstawicieli PiS, ale 
zdaję sobie sprawę z tego, że wchodząc do rządu 
PiS, wielu z was zostawia sumienie w szatni i ślepo 
realizuje chaotyczną wizję jednego człowieka, któ-
rej efekty dzisiaj Polacy widzą w swoich portfelach.

Zastanówcie się jednak w okresie nadchodzą-
cych świąt nad kondycją naszego społeczeństwa, 
także tych, którzy na was głosowali. Część z nich 
pewnie nadal będzie głosować, bo powiela i po-
dziela wasze prawicowe poglądy. Ale nawet te oso-
by będą widzieć, jak te święta będą ciężkie. Kiedy 
przedstawiciele waszej partii zarabiający grube 
miliony na nieprzejrzystych interesach, zgarnia-
jący po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie 
w zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu 
Państwa, zasiądą do obficie zastawionych stołów 
wigilijnych, przeciętny Polak będzie szykował wie-
czerzę dużo skromniejszą. Pod choinką przecięt-
nego Polaka nie znajdzie się tyle prezentów co pod 
waszymi, a część nie dojedzie nawet do swoich 
bliskich, bo nie będzie ich stać na benzynę. Firma 
Deloitte obliczyła, że w tym roku na święta wyda-
my średnio o 11% więcej niż przed rokiem. Cytuję: 
„Głównym powodem zwiększenia wydatków – nie 
jest to, że więcej będziemy kupować – są wzrosty 
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cen w sklepach i na stacjach benzynowych, które 
dostrzega ponad 70% społeczeństwa”. A wy co wte-
dy robicie? Robicie bilbordy przekonujące, że ceny 
paliw w Polsce są niskie.

Wysoka Izbo, dosłownie parę dni temu por-
tal money.pl poinformował, że w wielkopolskim 
Jastrowiu ceny gazu i energii wzrosną o, uwaga, 
564%. Do przedstawicieli rządu i partii rządzącej 
mam jedno pytanie: jaki billboard postawicie tym 
razem, żeby znów udawać, że wszystko jest znako-
micie? Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 

Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja jestem po dobrej szkole logiki formalnej, ta-

kiej 2-letniej, solidnej i dobrze wiem, że z prawdy 
może wynikać wyłącznie prawda, a z fałszu cokol-
wiek. Zacznę od drobnej polemiki z naszą koleżan-
ką Magdą Kochan, która powiedziała, że PiS jest 
mistrzem w rozwiązywaniu problemów, które sam 
tworzy. Ja tak nie uważam. Uważam, że rząd nie 
jest mistrzem ani w rozwiązywaniu problemów, 
których nie jest autorem, ani też w rozwiązywaniu 
problemów, które sam stworzył. Ponieważ powie-
działem, że z fałszu może wynikać prawda, końco-
we wystąpienie czy całość wystąpienia jest taka, że 
się pod nim podpisuję.

Chcę zacząć swoją wypowiedź od podziękowa-
nia dla przewodniczącego naszego klubu Marcina 
Bosackiego, który złożył wniosek o to, abyśmy dzi-
siaj rozmawiali o inflacji, ale potem ten wniosek 
wycofał – bo mamy tak dużo pretekstów, dobrych 
pretekstów, aby mówić o inflacji, że szkoda byłoby 
tego dodatkowego czasu. Czas zaoszczędziliśmy, ja 
jednak będę mówił, w dużych skrótach, o inflacji 
na 3 poziomach.

Otóż inflacja to nie jest zjawisko wyłącznie eko-
nomiczne. Jest to zjawisko, które funkcjonuje także 
w psychologii – występuje także w dużych grupach 
społecznych, wywołując określone konsekwencje. 
Chcę powiedzieć, że inflacja zabija – zabija nasze 

oszczędności, zabija gospodarkę, zabija inwestycje, 
zabija możliwości planowania w przedsięwzięciach 
gospodarczych, zwłaszcza w tych ambitnych, tych 
dłuższych. Inflacja po prostu zabija, jest to zjawi-
sko druzgoczące dla każdego społeczeństwa i oby-
watela, i to, tak jak powiedziałem, w 3 wymiarach, 
nie tylko w tym gospodarczym, ale także w tym 
psychologicznym. Wywołuje ono określone skutki 
także jeżeli chodzi o motywacje, aktywności, tak-
że jeżeli chodzi o zdolność planowania. Wywołuje 
zjawiska, które nazywamy pesymizmem, a od cza-
su do czasu także po prostu poważne schorzenia 
fizyczne. Mówię o tym dlatego, że trzeba zdawać 
sobie sprawę, z jakim zjawiskiem walczymy i ja-
kie środki do tego zjawiska próbujemy zastosować.

Ja współczuję rządowi – mówię to, żeby nie było 
wątpliwości – bo skala trudności jest gigantyczna. 
I chcę powiedzieć, że wiem, iż ta skala trudności 
nie jest ulokowana wyłącznie w źródłach rozma-
itych decyzji rządowych, bo część z nich jest ze-
wnętrzna i na te zewnętrzne uwarunkowania nie 
mamy w pływu – to jest polityka Putina, to jest 
pandemia, to są rozmaite kryzysy funkcjonujące 
w poszczególnych grupach. Ale co robi mądry rząd 
w czasach koniunktury, pomyślności gospodar-
czej? Po prostu zabezpiecza się na czas kryzysów, 
stara się doprowadzić do tego, aby bezpieczeństwo 
rodaków i państwa polskiego, krótko mówiąc, pod-
wyższyć. Półtora roku temu, prawie że półtora, 
mówiłem tu, że jestem zaniepokojony spadkiem 
nakładów inwestycyjnych, tych, których źródłem 
są inicjatywy rządowe, że jestem zaniepokojony 
tym, iż część inwestycji przeciąga się w czasie, 
mało tego, że w części postępowań przetargowych 
jest aneksowanie i niektóre inwestycje kosztują 2 
razy więcej niż powinny czy 3 razy więcej niż po-
winny. Mówiła o tym także pani senator Magda 
Kochan, mówiąc o bezpieczeństwie energetycz-
nym i decyzjach, które zbudowałyby nam silniejszą 
determinację w kwestii cen źródeł energii, niż to 
mogło wyglądać, gdyby rząd podjął określone decy-
zje. Przypomnę: na 3 lata zablokowano możliwość 
powstawania energii wiatrowej, na przyszły rok 
zbudowano bardzo niekorzystne elementy dla tych 
inwestycji, które są związane z fotowoltaiką. Mamy 
do czynienia z sytuacją, w której utrzymywane jest 
niezwykle kosztowne pozyskiwanie energii dla go-
spodarstw domowych, ale też dla przedsiębiorstw. 
A więc mamy zbudowane rozmaite elementy, źró-
dła, które decydują o tym, że inflacja u nas, tak jak 
pan senator Marcin Bosacki powiedział, jest dwu-
krotnie wyższa niż średnia w Europie. Ta średnia 
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w Europie jest liczona przez Eurostat, wiemy, jaki 
tam jest koszyk, wiemy dokładnie, jak to jest zbu-
dowane. Oczywiście wkład do Eurostatu pochodzi 
z urzędów statystycznych poszczególnych państw, 
ale te dane, które zostały zebrane na koniec listo-
pada, są dla nas rujnujące i dyskredytujące, one 
pokazują, że u nas jest prawie dwukrotnie wyższa 
inflacja niż ta, która występuje jako uśredniona we 
wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Chcę także wyraźnie pokazać, że nieprawdzi-
wą informacją jest to, iż źródłem tej naszej infla-
cji, tej dużej, są sprawy związane np. ze wzrostem 
cen paliw na rynkach światowych. W koszyku 
Eurostatu akurat ten element stanowi dokładnie 
4,6% i oczywiście jest dużo wyższy w tym koszyku 
niż rosnąca cena kawy – kawy nie produkujemy, 
dlatego podałem ten przykład. Chcę też pokazać, 
że na wzrost cen, na inflację, na drożyznę składają 
się różne, kompletnie rozmaite elementy, na które 
rząd ma bezpośredni wpływ. Co jest u nas źródłem 
inflacji? Część tych danych można przenieść tak-
że na zewnętrz. To jest oczywiście wzrost kosztów 
źródeł energii i sama pandemia. Można powiedzieć 
i oszacować, bo robią to eksperci, że to jest mniej 
więcej jakieś 1,5%. W koszyku, tak jak powiedzia-
łem, benzyna waży 4,6%. Jest też spadek nakładów 
na inwestycje centralne, o którym więcej się mówi, 
ale z którym mniej się robi. Ta Ostrołęka jest sym-
boliczna i warto o niej wspomnieć, bo to są miliar-
dy. Chcę powiedzieć, że naszą inflację w przyszłym 
roku będą determinowały także kary, których 
Polska obecnie nie płaci, ale które są już nalicza-
ne, związane z istnieniem Izby Dyscyplinarnej, 
konfliktem i problemami dotyczącymi kopalni 
w Bogatyni etc. Mało tego. My obecnie zmniej-
szamy także zdolność samych samorządów tery-
torialnych do reagowania na inflację. Osłabianie 
finansowe samorządów terytorialnych to jest ko-
lejne źródło inflacji z tymi pochodnymi, które znaj-
dują się w aktywnościach rozmaitych podmiotów.

Rzeczywiście jest tak, że to jest największy skok 
inflacyjny od ponad 20 lat, jak słusznie powiedział 
senator Marcin Bosacki. Przypominam sobie gigan-
tyczną inflację w latach 1989–1990. Nie pamiętam, 
bo mnie wtedy na świecie nie było, inflacji w 1953 r., 
ale pamiętam jej odłożone w czasie skutki. Jak mó-
wią o obecnej inflacji i jak ją definiują specjaliści? 
Mówią, że ta inflacja ma ogon. I to nie jest ogon 
mopsa, a raczej krokodyla, to jest tzw. długi ogon 
z licznymi odłożonymi w czasie skutkami, któ-
re będą najbardziej bolesne przede wszystkim dla 
tych, którzy są najsłabsi, bo oni nie mają zdolności 

do reagowania, oni żyją na bieżąco, z dnia na dzień 
i nie mają rezerw na to, aby reagować. Młode mał-
żeństwa z dziećmi – dla nich ważna jest możliwość 
przewidywania, antycypowania sytuacji i inwesto-
wania, a inwestują głównie z kredytów. Te musia-
ły wzrosnąć, a tak nagły wzrost był spowodowany 
przede wszystkim brakiem reakcji Narodowego 
Banku Polskiego i prezesa tego banku wtedy, kiedy 
te reakcje mogły być racjonalne. Jeżeli wierzyć pre-
zesowi Glapińskiemu, że zrobi wszystko, co możli-
we, aby zdusić inflację, to… Jestem przekonany, że 
nie będzie ubiegać się o drugą kadencję, bo także jest 
źródłem tego zjawiska. (Oklaski)

Chcę też powiedzieć o jeszcze jednej sprawie. 
Prognozy ekspertów na przyszły rok dotyczące in-
flacji do 5,8% są o tyle trudne do przyjęcia, że za-
kładają, iż inwestycyjnie słabsze państwo – słabsze 
państwo, bo z osłabionymi samorządami, słabsze 
państwo, bo źle reagujące na inflację – będzie mu-
siało dźwignąć ciężar kilku kryzysów jednocześnie. 
My mówimy głównie o pandemii i o inflacji, ale to 
nie są jedyne kryzysy. Są także kryzysy wiarygod-
ności, wiarygodności w Europie, wiarygodności na 
świecie. Tu także mamy inflację.

Ja specjalnie posługuję się raczej pojęciem inflacji 
niż drożyzny, bo drożyzna odnosi się wyłącznie do ar-
tykułów, przeważnie do artykułów konsumpcyjnych, 
do towarów. Inflacja może mieć szersze znaczenie 
i może być szerszym pojęciem, i z tym mamy teraz 
do czynienia. Chcę jednocześnie podkreślić, bo poja-
wiły się takie oceny, że inflacja może być pozytywna, 
iż pozytywna może być tylko ta inflacja, która jest po-
pytowa. Ta inflacja nie jest popytowa.

(Sygnał timera)
Na koniec chcę wszystkim życzyć 2022 r. bez 

prezesa Glapińskiego, bez inflacji i bez pandemii. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka )

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Władysława Komarnickiego.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
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Dlaczego ceny energii rosną? Warto sięgnąć po 
niezależny raport NIK w tej sprawie. Nie trzeba 
nic wymyślać, on mówi wprost: skokowemu wzro-
stowi cen energii elektrycznej nie zapobiegł mini-
ster odpowiedzialny za sprawy energii. Minister, 
czyli rząd. My jako senatorowie biorący udział 
w posiedzeniach Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności słyszeliśmy o tych obiecywanych 
wielkich rekompensatach. O tych rekompensatach 
szczegółowo mówiła pani Magdalena Kochan, nie 
będę tego powtarzał.

Nie dość tego, rząd oszukiwał także w sprawie 
cen energii. Najpierw minister Sasin, jak wszyscy 
pamiętamy, obiecywał kilkukrotnie, że będzie fun-
dusz w związku ze wzrostem cen. Później okazało 
się, że to było tylko kłamstwo wyborcze – tak to 
zostało odebrane. Dziś to zaniechanie rządu prze-
kłada się na wszechobecną drożyznę. To jest ciąg 
zdarzeń i nikt nie spowoduje, choćby nie wiem jak 
zaklinał, że będzie inaczej: tam, gdzie ceny energii 
wpływają na koszty wytwarzania, tam, co z góry 
wiadomo, ceny rosną.

Dzisiaj każdy z nas, kto idzie na zakupy, wi-
dzi, że rząd zamienił nasze portfele w portfeliki. 
Kiedyś można było zrobić zakupy, a dzisiaj na sku-
tek działań rządu to nie są zakupy – to są zakup-
ki. Miesięczna kwota, uwaga, ma wynieść 14 zł na 
osobę w 5-osobowej rodzinie. To ja chciałbym dzi-
siaj tych mądrali zapytać, tego najdroższego rządu 
w historii, o którym mówił pan senator Bosacki, co 
za te 14 zł Polacy będą mogli kupić.

Według ustawy wniosek będzie przygotowywa-
ny, określany przez gminę w drodze uchwały. Moje 
pytanie: czy jest to najlepsze rozwiązanie? Czy nie 
lepiej wprowadzić ujednolicony, uniwersalny wnio-
sek na całą Polskę? Czy jeśli każda gmina będzie 
konstruowała własny wniosek, nie spowoduje to 
kolejnego bałaganu, jaki nam zaserwuje rząd?

I  teraz najważniejsze, co chcę państwu po-
wiedzieć, Szanowni Senatorowie. Co zrobili nasi 
sąsiedzi Czesi? Obniżyli podatek VAT za energię 
elektryczną, uwaga, z 21% do zera. Dotyczy to od-
biorców końcowych już za listopad i grudzień. 
Mądry rząd. A jeśli chodzi o Niemcy, których tak 
nie lubicie, to tam wstecznie, od początku roku 
2020 dostawcy energii i gazu mogą zastosować 
obniżony VAT. Proszę, obniżyli niemal o połowę 
pobieraną opłatę za wsparcie OZE. Tak robią nasi 
sąsiedzi. Pytam dzisiaj rząd, co państwo chcecie za-
proponować Polakom i w jaki sposób refinansować 
tę podwyżkę za cały 2021 r.? Bo tak niestety, proszę 
państwa, rosły ceny.

Do tej pory obowiązywał dodatek energetycz-
ny dla odbiorców wrażliwych. Ten dodatek znik-
nie w związku z wejściem w życie tej ustawy. Ilu 
Polaków z tego dodatku skorzystało i jaka to była 
kwota? Naprawdę ze zdziwieniem przyjąłem, iż 
obecny rząd odkrył, że jest coś takiego jak ubó-
stwo energetyczne. Brawo! Dodatkowo, co cie-
kawe, rząd wiąże to ubóstwo tylko ze zużyciem 
energii elektrycznej i gazu, a tymczasem od 70% 
do 80% wydatków stałych na utrzymanie miesz-
kania to wydatki na ogrzewanie i podgrzewanie 
wody. Mówimy tu o biednych marznących dzie-
ciach. A które biedne rodziny ogrzewają prądem 
i gazem? Dlaczego tego w ogóle nie bierze się pod 
uwagę? Co dzieje się z projektami 2 ustaw, które 
złożone były w poprzedniej kadencji Sejmu, mają-
cymi zabezpieczyć przed rzeczywistym ubóstwem 
energetycznym poprzez dotowanie inwestycji 
w efektywność energetyczną ogrzewania i sku-
teczne proponowanie pomocy, zasiłku? Kolejny 
projekt, zaktualizowany, senacki leży w lasce mar-
szałkowskiej. Przypominam tu rządowi, że ten 
projekt leży w lasce marszałkowskiej. Nie musie-
libyście nic wymyślać, tam wszystko tak naprawdę 
jest przygotowane, i to od dawna, tak naprawdę to 
wystarczy się wziąć do roboty. Słuchajcie, jest ta-
kie słynne powiedzenie, często rodzice mówią tak 
swoim dzieciom: jeśli sami nie potraficie, słuchaj-
cie mądrzejszych. I na koniec proszę was, Drogi 
Rządzie: nie opowiadajcie głupot, naród jest mądry. 
Bo wy mówicie, że winne tych podwyżek są albo 
Bruksela, albo Rosja. Nie idźcie tą drogą. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu panią senator Ewę 

Matecką.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ustawa o dodatku osłonowym jest dokumen-

tem, który ma dwa oblicza. Pierwsze stanowi dość 
nieudolną próbę częściowego zrekompensowa-
nia osobom najuboższym wydatków związanych 
ze skokowym wzrostem cen energii, drugie jest 
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jednak o wiele bardziej mroczne i wskazuje na cy-
niczne rozgrywanie przez rząd problemu rosnącej 
nieprzerwanie inflacji. Dodajmy: inflacji, za któ-
rą w pełni odpowiada polityka rządu oraz spóź-
nione, a według niektórych ekspertów całkowicie 
chybione działania Narodowego Banku Polskiego. 
Dodatkowo próby tłumaczenia tego arcygroźnego 
zjawiska niekorzystnym wpływem wyłącznie pan-
demii na gospodarkę wydają się w tym kontekście 
całkowicie nieuprawnione. Nie dość bowiem, że 
inflacja w Polsce jest znacznie wyższa od tej, którą 
obserwujemy w Unii Europejskiej, to jej dynamicz-
ny wzrost rozpoczął się jeszcze na długo przed wy-
buchem pandemii. Warto choćby przypomnieć, że 
w lutym 2020 r. wynosiła ona ponad 4,5%. Projekt 
ustawy osłonowej należy zatem rozpatrywać w sze-
rokim kontekście wszechobecnej drożyzny, która 
nie ogranicza się wyłącznie do kosztów związa-
nych z nośnikami energii. W praktyce oznacza to, 
że w obrębie wielu czynników wpływających na 
gwałtowny wzrost kosztów utrzymania rząd pró-
buje ograniczyć zaledwie jeden z nich i uruchamia 
przy tym cały aparat propagandowy, który ma zbu-
dować takie oto wrażenie, że ta próba rozwiązuje 
wszelkie problemy bytowe Polaków, a szczególnie 
tej grupy najuboższej.

Astronomiczne ceny żywności czy innych 
podstawowych artykułów w wielu przypadkach 
zmieniają bezpieczne dotychczas życie, w miarę 
bezpieczne życie Polaków w chwiejną egzystencję, 
zwłaszcza w przypadku tej właśnie grupy najuboż-
szej, i to nad tą grupą zawisło widmo finansowej 
zapaści rodzinnych budżetów. Przypomnijmy, że 
do niedawna jeszcze zarówno pan premier Mateusz 
Morawiecki, jak i pan minister Sasin głośno i do-
bitnie zapewniali we wszystkich mediach, a także 
z trybuny sejmowej, że rząd nie zamierza w ogó-
le wprowadzać podwyżek cen energii i że de facto 
jest to fake news rozpowszechniany przez opozycję. 
Później ci sami politycy zarzekali się, że podwyżki 
nie będą w najmniejszym stopniu dotyczyć gospo-
darstw domowych. Widać zatem, że wiarygodność 
rządu jest w tym obszarze praktycznie zerowa.

Warto przy tym wspomnieć o kolejnym nie-
bezpieczeństwie. Szalejąca w Polsce inflacja może 
według ekspertów, ekonomistów przekształcić 
się w najbliższym czasie w stagflację, czyli w za-
hamowanie wzrostu gospodarczego. Ponieważ? 
Ponieważ wycofują się zagraniczni inwestorzy, 
a co więcej, naszemu krajowi zostały wstrzyma-
ne unijne fundusze, ze względu na nierespekto-
wanie przez rząd zasad praworządności. Ponadto 

wzrostowi kosztów życia towarzyszy zupełnie bez-
precedensowy poziom marnotrawienia środków 
publicznych, począwszy od miliardów zainwesto-
wanych w elektrownię, którą wyburzono, zanim 
jeszcze zaczęła działać, a skończywszy na wielo-
milionowych defraudacjach wskazywanych w ra-
portach Najwyższej Izby Kontroli.

Wszystko to pokazuje dobitnie, że prezentowa-
na ustawa osłonowa to zwykły listek figowy, to pró-
ba panicznego zamaskowania nieudolności i złej 
woli, które z dnia na dzień stają się coraz bardziej 
widoczne. Koszty takiego żerowania na państwie 
ponosimy my wszyscy, podatnicy. Dlatego wyjąt-
kowo cynicznym zachowaniem – o czym mówiła 
pani senator Kochan – jest mówienie o pochyleniu 
się nad losem najbiedniejszych, kiedy to właśnie 
obecny rząd doprowadził do najwyższego w historii 
poziomu ubóstwa. Na granicy nędzy żyją w Polsce 
obecnie ponad 2 miliony osób, a liczba ta wciąż 
rośnie. 

Rodzi się zatem pytanie, czy wszechobecna dro-
żyzna oznacza działanie, które do bankrutującego, 
kolosalnie zadłużonego kraju ma dołożyć jeszcze 
bankructwo większości jego obywateli. Nie stać nas 
na takie państwo. Strategia podwyżek i potem czę-
ściowych rekompensat, podobnie jak centralnego 
sterowania cenami, to metody znane z poprzednie-
go ustroju, kiedy to państwo ewidentnie bankruto-
wało. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Kazimierza Kleinę.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni 
Państwo!

Dyskutujemy dzisiaj nad drożyną, jaka panuje 
w Polsce. Dyskutujemy nad inflacją, jaka rozpętała 
się w tym roku w naszym kraju. Dyskutujemy nad 
najważniejszym, najpoważniejszym problemem, 
jaki dotyczy polskiej gospodarki i życia obywateli. 
Nasze pokolenie należy do tego pokolenia, które 
jeszcze pamięta szalejącą inflację z lat osiemdzie-
siątych. Gdy zostawałem nauczycielem w 1984 r. 



144

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 15 grudnia 2021 r.

Ustawa o dodatku osłonowym

w szkole, moja pensja wynosiła 8,5 tysiąca zł. Gdy 
kończyłem tę pracę pod koniec lat osiemdziesią-
tych – zostawałem wtedy burmistrzem – pensja 
za tę samą pracę wynosiła ok. 1 miliona zł. Nasze 
pokolenie pamięta więc to, że pieniądze, które 
otrzymywaliśmy co miesiąc do kieszeni, były co-
raz mniej warte. Co miesiąc dawano nam jakieś 
wyrównania, jakieś kwoty osłonowe, co de facto 
pogłębiało problemy, jakie w gospodarce występo-
wały. Nasze pokolenie boi się tamtych czasów i boi 
się, że to, co było wtedy naszym doświadczeniem, 
może stać się dzisiaj.

W  2015  r., gdy myśmy – jako Platforma 
Obywatelska i PSL – oddawali władzę, inflacja 
w Polsce była zerowa, a nawet była deflacja, czy-
li spadek cen na różnego rodzaju produkty. Po to, 
aby ta inflacja była zerowa lub bliska zeru, podej-
mowaliśmy my, ale także poprzednie rządy, różne-
go rodzaju działania, pamiętając o tym, że inflacja 
prowadzi zawsze do niszczenia gospodarki, do 
niszczenia poziomu życia obywateli. Dzisiaj ta in-
flacja, no, ruszyła bardzo mocno. To jest naprawdę 
dużo. Te 8, 9%, które dzisiaj jest naszym doświad-
czeniem inflacyjnym, to najpoważniejszy problem 
dla gospodarki, dla funkcjonowania państwa. Na to 
niewiele osób zwraca uwagę, ale inflacja to jest de 
facto podatek od oszczędności. Czyli wszyscy ci, 
którzy mają jakiekolwiek zaoszczędzone pieniądze, 
które znajdują się na ich kontach, przy zerowym 
oprocentowaniu wkładów tracą tak znaczną kwotę 
swoich oszczędności. A poziom oszczędzania, po-
ziom oszczędności w Polsce jest niestety jednym 
z niższych w Europie. Do tej pory zawsze każdy 
rząd zachęcał do oszczędzania, do gromadzenia 
środków na przyszłość, na nowe projekty. Inflacja 
przyczynia się do tego, że to racjonalne zachowanie 
obywateli jest niejako niszczone.

Mówimy dzisiaj o wzroście cen różnego rodzaju 
produktów. On jest dokuczliwy także w gospodar-
stwach domowych. Ktoś policzył, jak się zmieniła 
cena koszyka podstawowych produktów w sto-
sunku do ceny z roku 2015. Pan prezydent Duda, 
uczestnicząc w kampanii wyborczej w 2015 r., stra- r., stra- stra-
szył nas wysokimi cenami różnego rodzaju pro-
duktów; pokazywał koszyk zakupów, mówił, ile co 
kosztuje. Dzisiaj cena dokładnie tego samego ko-
szyka produktów – tego samego, łącznie z promo- łącznie z promo-promo-
cjami w marketach itd. – jest prawie dwukrotnie 
wyższa niż w 2015 r. A to są produkty podstawo- r. A to są produkty podstawo-o są produkty podstawo-
we, to nie są jakieś luksusy czy nie wiadomo co. 
To produkty podstawowe typu chleb – ten sam, 
mleko – takie samo, jajka – takie same. Zresztą 

wszyscy państwo sami kupujecie… Albo panie ku-
pują, albo ich mężowie robią zakupy. Ja też często 
bywam w sklepach, więc to widzę. I jestem zasko-
czony zmianami, jakie widzimy codziennie.

Te sprawy, które my tutaj próbujemy ratować… 
Oczywiście ja tego nie neguję, to wszystko jest do-
bre, tylko, proszę państwa, te działania osłonowe to 
jest trochę coś takiego jak rekompensata w latach 
osiemdziesiątych. Efektem tego, niestety, może być 
kolejny wzrost inflacji. Tego rządzący niestety nie 
przewidują. I nie szukają powodów, dlaczego tak 
się dzieje. Spychają odpowiedzialność na pande-
mię – po części to prawda. Spychają na ceny świa-
towe – to też prawda. Ale każdy rządzący powinien 
w pierwszej kolejności spytać: „Co ja mogę zrobić?” 
lub „Co ja zrobiłem dobrze lub źle?”. To jest jakby 
najważniejsza sprawa. Nasza koleżanka, pani se-
nator Sagatowska mówi tutaj: to wina Platformy. 
Oczywiście, to wina Tuska i wszystkich świętych. 
Ale już 6 lat rządzi PiS. 6 lat.

(Rozmowy na sali)
Wszyscy są ważni, a także święci… Większość 

ludzi to chyba są święci, prawda? Nawet ci żyjący, 
a już na pewno ci, którzy odeszli. A więc co zostało 
zrobione źle?

Mówimy o cenach w energetyce. To rzeczy-ówimy o cenach w energetyce. To rzeczy-. To rzeczy-
wiście jest poważny problem, mający różne 
uwarunkowania, ale, jak mówię, trzeba patrzeć 
tam, gdzie popełniają błędy ci, którzy rządzą w da-
nym momencie. Klasyczny przykład „Ostrołęki”, 
który podajemy, pokazuje, że na cenę energii ma 
wpływ także koszt, jaki w tej energii się ponosi. 
Jeżeli 1,5 miliarda za wieżę, plus później jeszcze 
środki za rozbiórkę, plus jeszcze za zamówione pro-
dukty do tej budującej się elektrowni w Ostrołęce, 
czyli co najmniej 2,5 miliarda zł przechodzi, spły- zł przechodzi, spły-zł przechodzi, spły-
wa jak woda po kaczce… Proszę państwa, tak nie 
może być. Nikt za ten błąd nie odpowiada. Nikomu 
nie powiedziano, że to zła decyzja, błąd kosztują- zła decyzja, błąd kosztują-, błąd kosztują- błąd kosztują- kosztują-
cy 2,5 miliarda zł. Dzisiaj już mówią: 5 miliardów, 
10 miliardów itd. No, jak myśmy kiedyś mówili 
o 1 milionie zł w budżecie, to się zastanawialiśmy, 
na co to przekazać, a dzisiaj rzuca się miliardami, 
jakby to były pieniądze składane na tacę w kościele. 
To są naprawdę poważne kwoty.

I  co się teraz mówi? Będzie się budowało 
elektrownię gazową, ale… No, to też trzeba wprost 
powiedzieć. Myśmy jako Platforma zaniecha-
li budowy elektrowni węglowej w  Ostrołęce. 
Wstrzymaliśmy ten projekt na bardzo wczesnym 
etapie. Analizowaliśmy, czy jest racjonalny, i uzna-
liśmy, że nie. Przyszli następni i orzekli: my to 
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robimy. Prosta sprawa. I wyrzuca się 3 miliar- miliar-miliar-
dy zł. Nikt za to nie odpowiada, wszyscy się cie- zł. Nikt za to nie odpowiada, wszyscy się cie- za to nie odpowiada, wszyscy się cie-
szą. (Oklaski) Jak to się dzieje? To ma wpływ na 
inflację. To ma wpływ na drożyznę. A teraz mówi 
się, że budujemy elektrownię gazową. To kolejne 
miliardy złotych. A skąd gaz do tej elektrowni ga-
zowej? Przez port w Świnoujściu? Nie, mówi się, 
że z Kaliningradu. Rosyjski. Tak? I za chwilę bę-
dzie ten sam problem. Dzisiaj w „Ostrołęce”, sym-
bolicznej już, są 3 bloki, jeden pracuje, a reszta 
jest w stanie awaryjnym, jest naprawiana albo… 
Właściwie to główny problem jest taki, że brakuje 
węgla. „Ostrołęka” to była część gdańskiej Energi, 
a dzisiaj należy do Orlenu. Dlaczego tam pracuje 
tylko 1 blok? Bo nie ma węgla. No ale węgiel jest 
na składach w kopalniach. I dzisiaj rozważane jest 
sprowadzenie 45 tysięcy t węgla dla „Ostrołęki”, bo 
go nie ma… Wiecie państwo skąd?

(Głos z sali: Z Rosji?)
Nie z Rosji. Ale to nie ma być węgiel polski, tylko 

węgiel z Kolumbii. Trwają rozmowy.
Proszę państwa, sprawa wygląda tak. Orlen 

rozwiązał umowy na dostarczanie węgla kamien-
nego do swoich elektrowni. Od teraz ma to reali-
zować… Do tej pory robiła to spółka PKP Cargo, 
państwowa spółka. I miała to wykonywać ich spół-
ka… Tymczasem PKP Cargo sprzedała 2 tysiące wę-
glarek, m.in. do Czech. Wczoraj czy przedwczoraj 
Orlen ogłosił przetarg na to, żeby ktoś dowoził 
ten węgiel, i ogłosił zamówienie na 600 węglarek. 
Możliwe, że się w Polsce gdzieś znajdą. Czy ktoś 
ponosi odpowiedzialność za tego typu decyzje?

(Głos z sali: Polacy.)
To jest sytuacja naprawdę przerażająca.
Czas mi się powoli kończy. Nie chcę tutaj mówić 

o wszystkich tych sprawach, ale myślę, że jednym 
z najpoważniejszych powodów inflacji jest mar-
notrawstwo i brak odpowiedzialności. I to widać 
w różnego rodzaju spółkach Skarbu Państwa, które 
odpowiedzialne są za podstawowe sprawy, za do-
bro Polaków. Jeżeli państwo – mówię o kolegach 
i koleżankach z PiS – nie spowodujecie, że będzie 
nad tym jakaś kontrola, że te spółki jakoś podpo-
rządkowane zostaną władzy publicznej…

(Sygnał timera)
…to takie rzeczy nadal będą się działy. 

Zlikwidowaliście państwo ministerstwo skarbu, 
tworząc ministerstwo aktywów itd., rozrzucając 
wszystkie spółki pomiędzy poszczególnych mi-
nistrów. I co? Nie ma jednolitego nadzoru, każdy 
ciągnie w swoją stronę, umieszcza tam jednego 
mądrzejszego od drugiego, oni odchodzą po pół 

roku. W gdańskiej Enerdze w poprzedniej kadencji 
sześciokrotnie zmienił się zarząd spółki, a konse-
kwencją tego były zmiany w spółkach córkach itd. 
Czy wyobrażacie sobie państwo, żeby, nie wiem, 
w zakładzie pracy co pół roku zmieniał się zarząd 
tego zakładu, w którym pracują 2 czy 3 osoby?

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze…)

To niemożliwe. A w takiej spółce, która ma takie 
ważne cele, wymienia się ludzi, jak się chce.

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

Kończę już, oczywiście.
Na koniec powiem, Państwo Rządzący, zwróć-

cie uwagę, proszę was o to… Jeżeli chcecie szczerze 
walczyć z inflacją i ograniczać drożyznę, to przyj-
rzyjcie się temu wielkiemu marnotrawstwu, które 
niestety w całym sektorze publicznym występuje. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Hibner.

SENATOR 
JOLANTA HIBNER 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W uzasadnieniu do proponowanej zmiany, 

a właściwie nowej ustawy o dodatku osłonowym, 
mówi się o programie wsparcia. Program wspar-
cia, jak rozumiemy, ma wspierać. Tak więc się za-
stanawiamy, kogo się wspiera i jak. Po pierwsze, 
wspiera się nierówno. No ale, wiadomo, są różne 
dochody, różne możliwości. Ale jakie to jest wspar-
cie, skoro dla rodzin powyżej 5 osób wsparcie to 
wynosi mniej niż 50% niż dla tych, którzy mieszka-
ją sami? Czy oni mniej zużywają energii, czy mniej 
zużywają gazu? Czy te osoby, te rodziny rzeczy-
wiście tak dobrze sobie radzą, że nie muszą mieć 
tego wsparcia?

Gdy mówimy o wsparciu, trzeba się zastano-
wić, jak wygląda to wsparcie. Proszę państwa, 
to wsparcie polega na tym, że się mówi o dodat-
ku osłonowym, czyli osłania się najsłabszych, ale 
równocześnie likwiduje się dotychczasowy dodatek 
energetyczny, który też był dla najsłabszych. Zatem 
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jest to działanie tylko pod publikę. No, umówmy 
się, że to nie jest wprowadzane na zasadzie osło-
ny, nie wynika z przeanalizowania sytuacji, biedy, 
wszystkich spraw związanych z niedoskonałością 
systemów społecznych. Tu się okazuje, że to jest 
ten sam dodatek, tylko inaczej nazywany. Łatwo 
mówić o osłonie dla każdego, kto jest szczególnie 
potrzebujący.

Następna sprawa: 2 równe raty wypłaty do-
datku osłonowego, raty w tej samej wysokości. No 
dobrze. A jeżeli się okaże, że 2 raty wypłaty dla każ-
dego będą większe niż przeznaczone na to w tym 
roku pieniądze? Resztę mają uzupełniać samorzą-
dy, ale samorządy nie są wpisane jako te, które do-
staną od państwa pieniądze. Proszę państwa, nie, 
nie, one mają z własnej kieszeni, z podatków po-
datników, także od tych biednych rodzin, dołożyć 
po to, żeby zrobić program wsparcia, osłonę. Jaka 
to w takim razie osłona? Jak ona jest wyliczana?

Proszę państwa, to jeszcze nie wszystko. 
Osłona. Raz osłona ma być osłoną dla 6 milionów 
840 tysięcy gospodarstw, czyli 52%, ale już w in-
nym miejscu to jest dla 4 milionów 840 tysięcy i to 
już stanowi 62%. Kto to wyliczał? Jaki matematyk? 
Jak to jest, że 4 miliony 840 tysięcy to jest mniej…

(Głos z sali: Więcej.)
…więcej, czyli 62%, niż 6 milionów 840 tysięcy, 

które stanowi 52%? Przyznam szczerze: Nobel dla 
takiej osoby.

Jest jeszcze jedna sprawa. Taki przykład. Ludzie 
złożyli wnioski o rekompensatę związaną z do-
tychczasową osłoną energetyczną i mają różne 
zaległości w płatnościach, mają problemy. Proszę 
państwa, okazuje się, że to wszystko jest likwido-
wane, tamta energetyczna osłona jest likwidowana. 
Będzie inna osłona, specjalna osłona.

Zastanawiam się, jaki jeszcze jest tego cel i jak 
to ma wydłużyć… Sprzedawcy energii elektrycz-
nej oraz sprzedawcy paliw gazowych mają opra-
cować programy wsparcia, które, jak rozumiem, 
przekażą samorządom, dotyczące odroczenia ter-
minu płatności, rozłożenia ich na raty, umorzenia, 
odstąpienia od naliczenia odsetek. Proszę państwa, 
teraz jest połowa grudnia. Kiedy oni mają to zro-
bić, skoro ten dodatek, ta osłona ma być wypłaco-
na na początku roku? Ci ludzie nie mają sezonu 
grzewczego w czerwcu, tylko teraz. Jak to ma być? 
Czy państwo tak to sobie wyobrażacie, że teraz te 
wszystkie przedsiębiorstwa, które mają zamknię-
cie, bilanse, zostawią to wszystko i powiedzą: nie, 
nie, nie robimy, bo teraz będziemy przygotowywać 
dodatek osłonowy? No, wydaje mi się, że ktoś się 

w tym wszystkim pogubił. Nie wyobrażam sobie 
tego. W tej chwili zamieniono wszystkie dodatki 
energetyczne na dodatki osłonowe.

Ja powiem państwu wprost: w tej chwili ener-
getyka leży, leży dlatego, że my nie mamy przy-
gotowanego programu, żadnego programu. To, 
o czym koledzy mówili, „Turów”, „Ostrołęka”, to 
są pieniądze wyrzucone w błoto. To nie są pienią-
dze, które były wydatkowane zgodnie z umiejętno-
ściami technicznymi, potrzebami technicznymi. 
Okazało się, że to wszystko nie działa. Za chwi-
lę okaże, że wszystkie pieniądze, które my bę-
dziemy płacić za „Turów”, pokryją wartość tego 
„Turowa”. My sobie nie zdajemy z tego sprawy? 
Czy kłótnia z Czechami daje nam jakieś profity? 
Chcemy coś wygrać? Kto z kim? Stawiamy sie-
bie naprzeciwko Komisji Europejskiej, mówiąc: 
oni to nie my. Przecież my mamy swojego przed-
stawiciela w Komisji Europejskiej, jesteśmy w tej 
Komisji, jesteśmy w Radzie Europejskiej, jesteśmy 
w Parlamencie Europejskim. Jak to jest możliwe, 
że tam, gdzie my mamy swoich przedstawicieli, 
gdzie uczestniczymy w pracach, mówimy „oni”. 
Jacy „oni”? To my jesteśmy za to odpowiedzial-
ni i jeżeli robimy źle, to my będziemy ponosić 
konsekwencje.

Proszę państwa, wydaje mi się, że teraz jest taki 
moment, że jeżeli my wszyscy za chwilę jakby nie 
zweryfikujemy się – zwracam się do wszystkich 
kolegów – to czekają nas kartki i straszna przy-
szłość, szczególnie nasze dzieci i nasze wnuki. 
Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę o  zabranie głosu panią senator 

Bogusławę Orzechowską.

SENATOR 
BOGUSŁAWA ORZECHOWSKA 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Omawiamy ustawę o dodatku osłonowym, a jak 

słucham tych wszystkich wypowiedzi, to czuję się 
tak, jakbym była na zebraniu partyjnym Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Bo raz po raz 
słyszę…

(Poruszenie na sali)
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Ja też do tej partii nie należałam, ale na spotka-
niach widziałam, jak wyglądają.

Jeśli chodzi o odzywki: „wy coś robicie”, „wy 
jesteście wszystkiemu winni”… Troska o Polskę. 
Oczywiście wszystkim nam zależy na Polsce i na 
Polakach. Uważam, że troską o Polskę możemy 
nazwać to, że właśnie wasi przedstawiciele gło-
sowali przeciwko pieniądzom dla Polski, że wasi 
przedstawiciele w Unii Europejskiej robią wszyst-
ko, żeby działać tak, aby naszej gospodarce życie 
utrudniać…

(Poruszenie na sali)
(Senator Danuta Jazłowiecka: Naprawdę?)
Nie wszystko udało się w waszych kadencjach 

sprzedać, rozdać, wyprowadzić.
(Senator Magdalena Kochan: Kłamstwo.)
Część rzeczy na szczęście udało się uratować. 

Dlatego bardzo was proszę: nie działajcie wbrew 
Polakom, bo co innego mówicie, co innego robi-
cie. Dlatego ja będę głosowała tak, żeby działać na 
korzyść Polaków, a nie tak, żeby działać na korzyść 
czyjegokolwiek partyjnego działania. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Gawłowskiego. Nie ma… Zdalnie?
Panie Senatorze, słyszymy się?
(Senator Magdalena Kochan: Przepraszam, 

Pani Marszałek, pan senator dojeżdża w  tej 
chwili…)

Dobrze. W takim razie proszę pana senato-
ra Krzysztofa Kwiatkowskiego o zabranie głosu. 
Przestawimy kolejność.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie będę mówił „wy”, „oni”, będę mówił „my”. 

My wszyscy jesteśmy za przyjęciem tej ustawy, 
bo ona w tej konkretnej sytuacji, w sytuacji szale-
jącej inflacji w Polsce, 2 razy wyższej niż inflacja 
w strefie euro Unii Europejskiej, zdecydowanie 
wyższej niż założone cele polityki pieniężnej, 
gdzie jak państwo przeznaczycie… Ten cel jest 
zapisany na poziomie 2,5% inflacji z odchyle-
niem na poziomie 1%. Tak, to kompromitacja 

Rady Polityki Pieniężnej w jej obecnym składzie 
i prezesa NBP. Ale to Polaków nie dotyczy. Polacy 
dzisiaj mają ogromny kłopot z inflacją, ze wzro-
stem cen. Nie będę już mówił o cenach paliw, 
nie będę mówił o cenach energii, ale wzrost cen 
artykułów żywnościowych przecież każdego do-
tyka, nawet tego, kto nie ma samochodu. Podam 
najbardziej znany przykład, tj. wzrost ceny ole-
ju o 60%, wzrost ceny mięsa o 30% rok do roku, 
wzrost ceny warzyw rok do roku o 18%. Można by 
tę listę kontynuować, dlatego ta ustawa jest abso-
lutnie potrzebna. Nie mam żadnych wątpliwości, 
że chcemy ją przyjąć ponad podziałami politycz-
nymi. Co więcej, nie mam żadnych wątpliwości, 
że intencją wszystkich na tej sali jest to, by real-
nie pomóc naszym obywatelkom i obywatelom 
w tej trudnej sytuacji.

I właśnie dlatego – także w kontekście dysku-
sji, która przecież już się na tej sali toczyła – zgło-
siłem poprawkę, która zwiększa środki finansowe 
na realizację tego celu. Zrobiłem to z bardzo pro-
stego względu. Wszelkie analizy, z którymi mia-
łem możliwość się zapoznać, wskazują, że środki 
zapisane na realizację tego dodatku mogą być 
niewystarczające.

Dzisiaj oczywiście prowadzimy tę dyskusję jako 
dyskusję o tym, czy tego chcemy, czy nie, jako dys-
kusję odrobinę oderwaną od konkretnego kontek-
stu. Dlaczego? Dlatego że nie znamy szczegółowych 
aktów wykonawczych, a to one są kluczowe z punk-
tu widzenia osób uprawnionych do dodatku. Mam 
oczywiście na myśli wzór wniosku. Chcielibyśmy, 
żeby ten wzór… Chyba że strona rządowa ma do-
bre informacje i ten wniosek jest już opublikowa-
ny. W takim razie oczywiście bardzo bym prosił 
o taką informację.

Ale przypominam, że uprawnieni będą go mu-
sieli złożyć do końca stycznia, a ten wniosek musi 
być uzupełniony o stosowne zaświadczenia, np. te 
potwierdzające wysokość dochodu za poprzedni 
rok. Tak, jestem pełen troski i obaw – jak ktoś je 
rozwieje, to będę bardzo szczęśliwy – czy osoby 
uprawnione zdążą zgromadzić te dokumenty, które 
są niezbędne do złożenia wniosku, czy otrzymają je 
od swoich pracodawców, od ZUS. Martwię się o to, 
czy ustawodawca nie zaproponował zbyt mało dni 
na złożenie takiego wniosku.

My już troszkę rozmawialiśmy o tych pyta-
niach, które się pojawiały, np. w kontekście obec-
nych odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. 
Czy mogą oni otrzymywać dodatek energetycz-
ny? Czy nowy dodatek osłonowy zastąpi dodatek 
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energetyczny? Czy ktoś będzie mógł otrzymywać 
2 dodatki? Ile rodzin zostanie objętych ustawą? 
Samo Biuro Legislacyjne wskazywało w swojej 
opinii, że jest to 6 milionów 840 tysięcy gospo-
darstw, ale w innym miejscu jest mowa o 4 milio-
nach 840 tysiącach. To znacząca różnica, dlatego 
w przypadku wszystkich kwestii, które wymie-
niam w swoim wystąpieniu, będę prosił przedsta-
wicieli strony rządowej o odpowiedzi na piśmie. 
Ile rodzin korzysta obecnie z dodatku energetycz-
nego? Jaki jest jego łączny koszt dla budżetu pań-
stwa? Ile wynoszą zaległości w opłatach za energię 
elektryczną i gaz od odbiorców indywidualnych? 
Czy u takich osób nastąpi automatyczna kompen-
sata zadłużenia, czy będą dalej naliczane odset-
ki? Chciałbym oczywiście wiedzieć, podobnie jak 
wielu Polaków, jakie ostatecznie podwyżki ceny 
energii dla poszczególnych spółek energetycznych 
zatwierdzi Urząd Regulacji Energetyki. To są py-
tania, które nurtują nie tylko nas na tej sali, ale 
i wielu obywateli.

I powtórzę jeszcze raz: w mojej wypowiedzi nie 
ma absolutnie żadnych innych intencji. Ja chcę tyl-
ko, żeby dodatek osłonowy, który przygotowujemy, 
na pewno dotarł do wszystkich, żeby wszyscy ci, 
którzy potencjalnie są do niego uprawnieni, mo-
gli z niego skorzystać i żeby nie zabrakło na ten 
cel środków budżetowych. Co więcej, ja nawet nie 
zakładam, że te wyliczenia zostały w jakiś spo-
sób świadomie źle sporządzone. Zakładam, że być 
może w tej kalkulacji nie uwzględniono jakichś ele-
mentów, i dlatego składam poprawkę zwiększającą 
środki finansowe na realizację tego zadania. Gdyby 
się okazało, że one nie zostaną w całości przezna-
czone na ten cel, to oczywiście w stosownej proce-
durze się to poprawi, zawsze jest możliwa korekta 
budżetowa.

Zwróćcie państwo uwagę, że cała moja wypo-
wiedź opiera się na zasadzie „my”. My wspólnie 
jesteśmy odpowiedzialni przed Polakami za to, 
żeby rozwiązania legislacyjne, które przyjmu-
jemy w postaci ustawy o dodatku osłonowym, 
były jak najbardziej korzystne z punktu widze-
nia obywateli. Ta procedura musi być przez nich 
wypełniana bez nerwowości, bez konieczności 
zdobywania dokumentów w – mogłoby się tak 
wydawać na pierwszy rzut oka – nierealnych ter-
minach. Kierując się tymi względami, zgłaszam 
poprawki do ustawy, z góry deklarując, że będę 
chętnie nad nimi pracował z przedstawiciela-
mi wszystkich klubów i kół senackich. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Stanisława Gawłowskiego…
(Głos z sali: Teraz senator Kleina.)
Pana senatora Kazimierza Kleinę – 5 minut.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Tak się umówiliśmy z  panem senatorem 
Gawłowskim, który dopiero przyjechał. Żeby jak-
by bardziej wszedł w rytm pracy naszej Izby, te 5 
minut czy może nawet mniej mu się przyda.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Możliwe, że w emocjach popełniłem pewien 

błąd, i  chciałbym go ewentualnie skorygować. 
Dotyczy on kwestii przewidywanej dostawy gazu 
do Ostrołęki. Nawet nie wiem, czy tak powiedzia-
łem, ale na wszelki wypadek to prostuję, bo mo-
głem powiedzieć „Kaliningrad”, a powinienem 
powiedzieć „Kłajpeda”. To jest dość istotna róż-
nica. Nie wiem, czy rzeczywiście popełniłem ten 
błąd, ale z ostrożności go prostuję, bo ten gazociąg 
Kłajpeda – Polska budowany jest z myślą o odbior-
cach indywidulanych, gospodarstwach domowych, 
nie jest pomyślany jako umożliwiający dostawy 
gazu dla dużej elektrowni gazowej. Ten gazociąg 
powstaje.

Pani senator Orzechowska ma rację, że my po-
winniśmy mówić i działać wspólnie, ja z tym cały 
czas się zgadzam. I my, nawet bardzo często, takie 
decyzje podejmujemy. Podam przykład, tylko je-
den. W 2019 r. przyjmowaliśmy ustawę o energety-
ce wiatrowej na morzu. Cała Izba za nią głosowała, 
chociaż wątpliwości co do niej także były. Zresztą 
projekt elektrowni wiatrowych na morzu został 
rozpoczęty za czasów Platformy Obywatelskiej. 
Powiem także, że za czasów PiS został wstrzyma-
ny na okres 4 lat. Stracono ten czas, bo ten pro-
jekt został wstrzymany. Ale w 2019 r. uruchomiono 
tę ustawę i z tego się cieszymy. Jednak od 2019 r. 
minęły już 2 lata i w tym czasie zostały słusznie 
wyznaczone port w Gdyni jako port instalacyj-
ny i porty w Łebie i Ustce jako porty serwisowe. 
Ale żeby cały ten projekt mógł zadziałać, tam już 
powinny się rozpocząć inwestycje. A one nie są 
realizowane. I  jaka będzie tego konsekwencja? 
A mówię o tym w kontekście tego, że nasze, wasze 
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zaniechania prowadzą do tego, że wzrastają koszty, 
zaś w konsekwencji wzrasta inflacja itd. Więc je-
żeli portem instalacyjnym, który musi być portem 
zewnętrznym, żeby mógł przyjmować te ogromne 
statki instalacyjne, ma być port w Gdyni, to trzeba 
tam wykonać duże prace. Nie robi się nic. Jest spór 
w Ministerstwie Infrastruktury w części odpowie-
dzialnej za to.

Rozmawiamy o drożyźnie, Panie Senatorze, 
rozmawiamy o drożyźnie, ale to właśnie z tego 
wynika drożyzna. I okaże się, że port w Gdyni 
nie będzie mógł być portem instalacyjnym i bę-
dzie nim port na Bornholmie, portami serwi-
sowymi nie będą porty w Łebie i Ustce, tylko 
będą nimi porty duńskie, a flota serwisowa to 
nie będzie flota kutrów polskich, gdyż nie ma 
zgody pomiędzy ministerstwami, nie potrafią 
one skoordynować działań, tylko będzie to flo-
ta niemiecka, która na to czeka i jest rzeczywi-
ście dobra.

(Senator Krzysztof Mróz: Skąd pan to wie?)
Bo tą tematyką zajmuję się od bardzo wielu lat 

i mam w tej materii naprawdę dużą wiedzę.
Mówię tylko o tym, że już stracono 2 lata, in-

westycje powinny ruszyć, a konsekwencją tego, że 
nie ruszyły, będzie to, że po prostu wydamy na to 
wszystko dużo więcej, czyli będziemy przyczyniali 
się do marnotrawstwa pieniędzy publicznych. I o to 
mi chodzi, bo konsekwencją tego jest zawsze infla-
cja. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Stanisława Gawłowskiego.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Jako ostatni w tej debacie będę zabierał głos…
(Głos z sali: Nie prowokuj.)
(Głos z sali: Przerwa…)
(Rozmowy na sali)
…a tym bardziej że przed przerwą, więc będzie 

czas na to, żeby senatorowie z PiS mogli uzupeł-
nić swoją wiedzę, wygooglować, poszukać, dowie-
dzieć się.

Bo rzeczywiście zgadzam się z panem sena-
torem Kleiną, że inflacja to jest dość specyficzny 
podatek. Ja bym go raczej nazywał podatkiem od 
biednych, gdyż inflacja szczególnie uderza w bied-
nych. Wy używacie tak bardzo dużo słów i mówicie: 
polityka klimatyczna, no to parę faktów.

(Senator Krzysztof Mróz: 90 euro za 
uprawnienia…)

Pan posłucha, Panie Senatorze.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, ale bardzo bym prosiła…)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Ale nie, pan senator Gawłowski cały czas był zapi-
sany do…)

(Senator Krzysztof Mróz: Ale zrezygnował.)
Ja ani razu nie zrezygnowałem.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Nie zrezygnował.)
Ale niech pan posłucha…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, po przerwie będzie mógł pan za-
brać głos w debacie.)

Polityka klimatyczno-energetyczna. Jest jeden 
taki moment, gdy szefowie państw dyskutują i zga-
dzają się, a pojedyncze państwo może to zabloko-
wać. To jest w Radzie Europejskiej. W 2007 r. rząd 
Jarosława Kaczyńskiego zgodził się na politykę 
klimatyczno-energetyczną. W imieniu Polski ten 
dokument podpisał Lech Kaczyński. Zapraszam 
do wywiadu udzielonego „Dziennikowi Gazecie 
Prawnej” w lipcu 2007 r. Lech Kaczyński o tym 
publicznie mówił. Chwalił się: tak, chcieliśmy 
ustąpić, zgodziliśmy się na politykę klimatyczno-
-energetyczną. Reszta to już tylko kategoria nego-
cjacji i większości.

Ale żeby wam było trudniej, to teraz rozpoczęła 
się wielka debata – Polska w niej uczestniczy – nad 
dokumentem, który się nazywa „Fit for 55”, czyli 
„Gotowi na 55”. Co to oznacza? Że do roku 2030 
ograniczymy… Chodzi o redukcję emisji gazów 
cieplarnianych o 55%. Wiecie, jak polski premier 
zachował się na posiedzeniu Rady Europejskiej? 
Wtedy kiedy mógł sam to zablokować. Wiecie jak? 
To wam powiem. Zgodził się, zgodził się. Co to 
oznacza? Że konsekwencje jego zgody przenosimy 
na wszystkie pozostałe działania. Będziemy musieli 
ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

A więc jak ktoś dzisiaj mi mówi, że jest jakaś 
uchwała, premier będzie jechał na szczyt euro-
pejski, to jest to jeden wielki pic. To znaczy, że 
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jesteście zwykłymi oszustami. Zgodziliście się na 
to jako PiS. Jako PiS w 2007 r. zgodziliście się na 
politykę klimatyczno-energetyczną i w 2021 r. – na 
„Fit for 55”. Jeżeli szukacie… Już pomijam, czy to są 
działania dobre, czy nie. Z mojego punktu widzenia 
są niezbędne, bo problemy klimatyczne naprawdę 
istnieją. Ale jeżeli wam się to nie podoba, to przyj-
mijcie do wiadomości, że PiS w całości ponosi za to 
odpowiedzialność, bo wasze rządy się na to zgodzi-
ły. I dzisiejsza drożyzna, dzisiejsze 90 euro to i tak 
jeszcze za mało.

I jeszcze coś dodam. W 2016 r. ówczesny rząd 
Beaty Szydło ogłosił wielki sukces, bo skupuje srebra 
rodowe. Co to były te srebra rodowe? Bankrutujące 
dzisiaj zakłady energetyczne kupowaliście od 
Francuzów itd. Oni tych aktywów się pozbywali 
i widzieli tych nieszczęsnych frajerów w polskim 
rządzie, którzy je kupowali. Nieszczęsnych frajerów.

(Rozmowy na sali)
Należało to modernizować i przechodzić na inne 

systemy, zresztą tak jak robi to dzisiaj jedno z prywat-
nych przedsiębiorstw. Nie wymieniam jego nazwy, 
żeby nikogo nie promować. Ale przechodzi z energe-
tyki węglowej na odnawialne źródła energii. Można.

A co wy zrobiliście w tym czasie w energety-
ce zawodowej? Co? Wspominał o tym pan senator 
Kleina. W Ostrołęce utopione 2 miliardy albo wię-
cej. A Jaworzno? Co tam się stało? Przypominam 
jeszcze raz: blok energetyczny zbudowany po-
nad rok temu za 6 miliardów nie działa i nie bę-
dzie działał. Jeszcze 2 lata nie będzie działał i za 
te 2  lata będzie tylko i wyłącznie do rozbiórki. 
A może opowiecie o katastrofie, która się zdarzyła 
w Turowie? O tym, jak wasz nominat, dzisiaj zasia-
dający w Sejmie, doprowadził do tego, że osunęła 
się ściana. Niewłaściwy surowiec jest dzisiaj do-
starczany do kotłów w Turowie i one również ule-
gają awarii. A  pół miliona… 500 milionów euro…

(Senator Wojciech Piecha: 500 tysięcy.)
A 500 tysięcy – przepraszam – euro kary do-

bowej to co? Czyja to jest odpowiedzialność? 
Urzędników, którzy nie wiedzą, co to znaczy kon-
wencja z Espoo. A to jest zwyczajna konwencja, któ-
ra wymaga uzgodnień międzynarodowych. Będzie 
przerwa, trzeba się douczyć. Macie na to wyjątkową 
szansę. Jak pan chce zabrać głos – jeden z drugim 
albo trzecim… Macie wyjątkową szansę, żeby się 
douczyć. Bo inaczej naprawdę wychodzicie nie tyl-
ko na ludzi niekompetentnych, ale i na ludzi, którzy 
źle życzą Polsce i powodują jedną rzecz – że Polacy 
dzięki waszej złej, beznadziejnej, katastrofalnej po-
lityce energetycznej dzisiaj płacą więcej.

Powiem wam jeszcze, że operatorzy już zgło-
sili wnioski taryfowe. Od piątku, Panie Senatorze. 
W piątek dowiemy się, ile Polacy zapłacą. W tary-
fie G będzie to minimum 20%. Mówię to, żebyście 
wiedzieli. Mówię o tym, bo już o tym wiem. Pan 
jeszcze nie wie, a ja już wiem. Taka jest różnica 
między nami.

Wszystkiego dobrego życzę Polakom i życzę, 
żeby jak najszybciej ten zły, niedobry, szkodliwy dla 
Polski rząd odszedł, bo rzeczywiście naprawianie 
po was to będzie wielka odpowiedzialność jakiegoś 
następnego rządu. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Chciałabym zapytać, ilu jeszcze senatorów 

chciałoby zabrać głos?
(Głos z sali: Ja, Pani Marszałek.)
Pan senator?
To już po przerwie, o godzinie 12.40.
Jeżeli jest więcej niż jeden senator, to po prze-

rwie będziemy kontynuować ten punkt porządku 
obrad. Proszę się zapisać, proszę państwa.

Ogłaszam przerwę do godziny 12.40.

SENATOR SEKRETARZ 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Są 2 komunikaty.
Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie roz-

patrzenia wniosków zgłoszonych w trakcie debaty 
do ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
oraz niektórych innych ustaw odbędzie się 5 minut 
po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali nr 182. 
Za 5 minut.

Kolejny komunikat. Wspólne posiedzenie 
Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej 
do spraw Klimatu w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków zgłoszonych na trzydziestym czwartym 
posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie usta-
wy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody od-
będzie się dzisiaj o godzinie 12.30 w sali nr 217. 
Godzina 12.30, sala nr 217. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 00
 do godziny 12 minut 40)
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc 

przy stole prezydialnym.
Przepraszam, może mógłbym poprosić o włą-

czenie jakiejś sygnalizacji dźwiękowej, która po-
zwoliłaby państwu senatorom uzmysłowić sobie, 
że oto nastąpiło wznowienie obrad.

(Rozmowy na sali)
W takim razie przedłużam przerwę do godzi-

ny 12.45. I bardzo proszę, by państwo poinformo-
wali państwa senatorów o tym fakcie.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 40  
do godziny 12 minut 45)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Szanowni Państwo Senatorowie, zawsze miło 
być świadkiem sytuacji, w której przysłowia, które, 
jak wiadomo, są mądrością narodów, się sprawdza-
ją. A jedno z naszych przysłów mówi: co się odwle-
cze, to nie uciecze. O godzinie 12.45, czyli właśnie 
teraz, wznawiamy obrady.

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu 

piętnastego porządku obrad: ustawa o dodatku 
osłonowym.

Powracamy do dyskusji.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Mroza.

SENATOR 
KRZYSZTOF MRÓZ 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Przysłuchiwałem się… Nie chciałem zabierać 

głosu, ale to, co mówił pan senator Kwiatkowski – 
szkoda, że go nie ma – a potem to, co dołożył pan 
senator Gawłowski…

(Senator Stanisław Gawłowski: Ja jestem.)
Tak, tak, widzę.
…zobligowało mnie, żeby jednak wystąpić, bo 

poruszono wiele różnych wątków i je wymieszano. 
No i oczywiście: wina PiS. Pierwsza kwestia, jeżeli 
chodzi o inflację. Tak, inflacja jest wyższa, ale na 
to się składa bardzo wiele czynników, zasadniczo 

dwa. Pierwszy czynnik to jest luzowanie polityki 
monetarnej, które następuje de facto…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przepraszam 

bardzo, Panie Senatorze. Bardzo bym poprosił 
o to, aby nie przeszkadzać występującym sena-
torom w trakcie posiedzenia. Sala obrad Senatu 
Rzeczypospolitej nie jest tak duża jak sala obrad 
Sejmu i wzajemny szacunek wymaga od nas tego, 
byśmy powstrzymali się przed głośnymi rozmowa-
mi. Panie Senatorze, bardzo pana w imieniu Izby 
przepraszam. Proszę kontynuować.)

Dziękuję.
Jedna z przyczyn to jest oczywiście luzowanie 

polityki monetarnej. I to się dzieje w całym cywili-
zowanym świecie. To robi FED, to robi Europejski 
Bank Centralny, to robi także Narodowy Bank 
Polski. Efektem tego luzowania polityki mone-
tarnej jest przejściowy wzrost inflacji. No, to się 
potwierdza, inflacja w Stanach Zjednoczonych, in-
flacja w Niemczech czy Włoszech jest najwyższa od 
10 lat. I także u nas jest ona skutkiem tej polityki. 
Dlaczego taką politykę prowadzą rząd polski, nie-
miecki, amerykański? Po to, aby nie było wysokie-
go bezrobocia, po to, abyśmy nie musieli ponownie 
przechodzić traumy z lat dziewięćdziesiątych, tej 
szokowej terapii à la Leszek Balcerowicz, po to, aby 
był wzrost gospodarczy. I wszystkie kraje, wszyst-
kie kraje wysoko rozwinięte taką politykę stosują, 
a ta inflacja jakby przejściowo jest pewnym skut-
kiem ubocznym.

Druga przyczyna tejże inflacji to już jest kwe-
stia, bym powiedział, polityki, jaką proponuje 
Unia Europejska, polityki szeroko rozumianej – 
i polityki klimatycznej, i polityki dogadywania się 
z Putinem, w wyniku której bardzo mocno wzro-
sły ceny surowców energetycznych. Najwięcej te 
wszystkie kraje rządzone głównie przez lewicę, 
które poszły jakby w awangardzie tej polityki kli-
matycznej… Ona już w poprzedniej kadencji Unii 
Europejskiej była forsowana, a dzisiaj, o czym 
wspomniał pan senator Gawłowski, w tym pro-
jekcie „Fit for 55” będzie kontynuowana. I to jest 
zadanie pana Fransa Timmermansa. I co się dzie-
je? Do czego ta polityka doprowadziła? No, do-
prowadziła do tego, że z jednej strony jesteśmy 
szachowani przez prezydenta Putina. Te kraje, 
które zamknęły wszystkie elektrownie węglowe, 
takie jak Hiszpania, Portugalia czy Włochy, dzisiaj 
mają dramatycznie wysokie ceny energii, osiąga-
jące po 200%. Historycznie najwyższe ceny energii 
są w tych państwa Unii Europejskiej, które właśnie 
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realizowały tę lewicową politykę odchodzenia od 
węgla. Do tego zastępowanie gazu, perturbacje 
z Putinem… No i dzisiaj mamy gigantyczną bie-
dę energetyczną we Włoszech, biedę energetycz-
ną w Hiszpanii, biedę energetyczną w Portugalii. 
Można o tym poczytać.

(Rozmowy na sali)
Tak, Pani Senator. Proszę doczytać, Pani 

Senator, to pani zobaczy, ile wynosi dzisiaj opłata 
za energię elektryczną. I w związku z tą sytuacją 
wszystkie kraje robią różnego rodzaju pakiety osło-
nowe. Ustawa o dodatku osłonowym jest jednym 
z elementów pakietu osłonowego, stanowi o tym, 
że będziemy dopłacali do gospodarstw domowych, 
ale musimy to robić zgodnie z przepisami Unii 
Europejskiej. Podobne rozwiązania stosowane są 
we Włoszech, też zastanawiają nad dopłatami.

Ale to jest jeden z elementów, tak, jeden z tych 
elementów. Inne znane państwu, bo przecież to 
było ogłaszane publicznie, mówił o tym pan pre- mówił o tym pan pre-o tym pan pre-
mier Mateusz Morawiecki, to obniżka VAT, obniżka 
akcyzy, obniżka podatku detalicznego. To trzeba 
robić, bo faktycznie trzeba ludziom zrekompen-
sować wzrost cen. I to nie jest wynik jakichś tam 
błędów polityki monetarnej, bo gdybyśmy tak 
przyjęli, to trzeba byłoby powiedzieć, że nie spraw- to trzeba byłoby powiedzieć, że nie spraw-
dziła się polityka monetarna Europejskiego Banku 
Centralnego. Nawet w  tych ulubionych przez 
państwa senatorów z Platformy Obywatelskiej 
Niemczech też mają rekordowo wysoką inflację, 
najwyższą chyba od 10 czy od 15 lat. To jest skutek 
pewnej polityki, więc trzeba widzieć pewne procesy 
i skutki, które te procesy wywołują.

Czy ta ustawa jest dobra? Wierzymy, że jest do-
bra. Trochę się dziwię, że pan senator Kwiatkowski 
w swojej poprawce proponuje pewne zwiększenie 
dochodów, bo myślę, że akurat to jest zadanie rzą-
du, aby zabezpieczyć wykonanie tej ustawy. Jestem 
przeświadczony, że gdyby zabrakło środków na re-
alizację dodatku osłonowego, to rząd przesunie na 
to środki w ramach budżetu. Akurat dzisiaj rano 
mieliśmy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych wraz z Komisją Gospodarki Narodowej 
i  Innowacyjności, na którym rozpatrywaliśmy 
zmiany w podatku akcyzowym i nieobecny pan se-
nator Kwiatkowski złożył jakąś kuriozalną popraw-łożył jakąś kuriozalną popraw- jakąś kuriozalną popraw-
kę, za pomocą której chciał obniżać akcyzę na olej, 
na inne nośniki. Dopiero pan minister Patkowski 
mu wyjaśnił, że ta poprawka przegłosowana łącz-
nie z innymi spowoduje to, że po prostu zostaną 
złamane przepisy dyrektywy Unii Europejskiej 
o minimalnym opodatkowaniu akcyzą. A mimo 

wszystko, że tak się wyrażę, większość w komi-
sji ją przegłosowała. Tak więc, gdybym chciał być 
demagogiem, to mógłbym powiedzieć, że pan se-
nator Kleina z panem senatorem Kwiatkowskim 
chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, bo 
forsowali poprawkę, mając wiedzę, że nie możemy 
tej poprawki przyjąć, a nie można było jej zmo-
dyfikować, mimo usilnych telefonicznych narad, 
bo pan senator Kwiatkowski nie przyszedł na po-
siedzenie komisji. Tak więc doradziłbym panu se-
natorowi Kwiatkowskiemu, jak już składa jakieś 
poprawki dotyczące finansowania, a jest świetnym 
prawnikiem, niech doczyta, niech doczyta dyrek-
tywy Unii Europejskiej, wtedy będzie wiedział, 
że np. taka poprawka ze względu na minimalne 
progi obciążenia akcyzą po prostu nie jest moż-
liwa do wprowadzenia. Mam nadzieję, że będzie 
jakaś refleksja w klubie Platformy Obywatelskiej 
i że tej kuriozalnej poprawki państwo po prostu nie 
poprzecie, bo to jest poprawka, która będzie musia-, bo to jest poprawka, która będzie musia-
ła być w Sejmie odrzucona, gdyż jest ona niezgodna 
z prawem Unii Europejskiej. A przecież nie podej-
rzewałbym kolegów z Platformy Obywatelskiej, że 
są przeciwko Unii Europejskiej i przeciwko pra-
wu Unii Europejskiej, które w tej materii niestety 
obowiązuje, a polityka finansowa, polityka gospo-
darcza w większości bardzo mocno opiera się na 
dyrektywach, które my musimy implementować 
do naszego porządku prawnego.

Szanowni Państwo, ta ustawa, bardzo waż-
na, bardzo potrzebna, jest elementem, jak wska-
zuje sama nazwa dodatku, osłonowym dla 
polskiego społeczeństwa, bo mamy problem, bo 
po prostu mamy problem z tym, aby przekonać 
Unię Europejską, że zmiany w polityce klimatycz-
nej są potrzebne i my też jesteśmy za tymi zmia-
nami, ale jednocześnie nie możemy się godzić na 
zamknięcie elektrowni „Turów”, bo ktoś nam kazał 
z dnia na dzień ją zamknąć, w sytuacji gdy w maju 
oddaliśmy blok energetyczny za 4,5 miliarda zł. Ja 
już nie chcę wymieniać imion i nazwisk tych po-
słów Platformy Obywatelskiej, którzy po nałożeniu 
na nas kary przez Unię Europejską pojechali tam 
i robili konferencje prasowe. Niektórzy politycy 
Platformy mówili: dobrze, płaćcie te kary, dobrze 
wam tak, że się tak wyrażę. I później skutki tego są 
m.in. takie, że mamy takie wysokie ceny energii.

Będziemy robili wszystko… Dzisiaj ze względu 
na tę chorą politykę klimatyczną Unii Europejskiej 
są najwyższe, historyczne ceny we Włoszech, 
w Hiszpanii, we Francji. Wiem już od ministrów, 
że coraz więcej krajów Unii Europejskiej zaczyna 
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wątpić, zaczyna się zastanawiać, do czego ta po-
lityka prowadzi, bo widać jej skutki gospodarcze. 
My chcemy tę politykę gospodarczą, politykę kli-
matyczną realizować, ale po prostu potrzebujemy 
na to czasu. Jak PiS zaczął rządzić w roku 2015, 
cena opłaty CO2 wynosiła 5 euro, dzisiaj wynosi 
w granicach 90 euro. No, ona się waha, taka jest 
w tym momencie. Dlaczego tak było? Dlatego, 
że Komisja Europejska – ani rząd, ani premier 
Mateusz Morawiecki nie mieli tutaj nic do powie-
dzenia – zrobiła z tych certyfikatów…

(Sygnał timera)
…papiery wartościowe. To było 2 lata temu. 

Zaczęła się spekulacja przez fundusze inwestycyj-
ne, które wywindowały tę cenę do…

(Sygnał timera)
(Senator Magdalena Kochan: Czas mija.)
Dzisiaj 55% ceny za 1 MWh…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przepraszam, 

Panie Senatorze, czas jest przekroczony.)
Ja tylko dokończę zdanie.
Te 55% stanowią opłaty klimatyczne. To jest 

chore. Potem to skutkuje zmianą cen energii dla 
konsumentów i, niestety, także dla przedsiębior-
ców, co jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo 
przedsiębiorców nie możemy, że tak powiem, do-
tować. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Joannę Sekułę.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana ustawa po raz kolejny stano-

wi przykład doraźnego, przypadkowego i takiego 
trochę bezładnie stworzonego projektu. Co waż-
ne, tworzonego po raz kolejny bez konsultacji z sa-
morządami. Jak się dowiedzieliśmy, nie było to 
w ogóle procedowane w Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego. Co to oznacza? To, że 
samorządom nie dało się szansy na jakiekolwiek 
rozważenie tego ogromnego skądinąd przedsię-
wzięcia. Teraz, po uchwaleniu ustawy w Sejmie, ja-
kieś rozmowy mają się toczyć na wyraźne żądanie 

samorządów. Samorządy dopiero co zostały pozba-
wione realizowanego programu 500+ w ramach 
zadania zleconego, zostając z całą rzeszą zatrudnio-
nych pracowników. Zostały pozbawione dodatku. 
Teraz ten 2-procentowy dodatek od kwoty przed-
sięwzięcia znowu ma być samorządom dodany, ale 
okazuje się, że wychodzi to statystycznie 8 zł na 
potencjalny wniosek, a więc wydaną decyzję ad-
ministracyjną, którą trzeba do klienta dostarczyć, 
co kosztuje 11,20.

Jeżeli więc po raz kolejny samorząd ma przeka-
zane zadania, a nie jest to konsultowane z samo-
rządami, to sprawia to wrażenie, że rząd traktuje 
samorządy jako swoje terenowe agencje. To jest od-
rębna władza i musimy pamiętać o tym, że samo-
rządy realizują swoje ustawowe zadania. Bardzo 
niedobrze jest, kiedy nie bierze się pod uwagę tego, 
że samorządy mają swój porządek prawny, mają 
swoje ustalone zadania i ich harmonogram może 
nie przewidywać możliwości umieszczenia dodat-
kowego, skądinąd bardzo szybkiego w koniecznej 
realizacji zadania.

Rezygnacja z dodatku energetycznego, któ-
ry w doskonały sposób mógł zaspokoić potrzebę 
rządowego wsparcia najuboższych gospodarstw… 
Z niewiadomych dla mnie i niezrozumiałych po-
wodów został on zastąpiony czymś, z czego można 
oczywiście zrobić dodatkową fetę, chwaląc się, jak 
bardzo rząd zwraca uwagę na potrzeby najbardziej 
ubogich gospodarstw, ubogich zarówno finansowo, 
jak i energetycznie. Ale pamiętajmy, że zdecydowa-
nie lepiej byłoby wykorzystać tę skądinąd ogromną 
kwotę 4,7 miliarda zł na transformację energetycz-
ną. W tej chwili bowiem polskie miasta… Jak pa-
miętamy – to było bodajże wczoraj – Kraków był 
najbardziej zanieczyszczonym miastem na świecie. 
Co to oznacza? To, że pieniądze rozdawane w for-
mie pieniężnej na zakup najtańszego i najbardziej 
trującego środowisko paliwa mogłyby być wyko-
rzystane na kolejny element transformacji ener-
getycznej polegającej na wymianie źródeł ciepła 
na już bardziej ekologiczne. Zupełnie bezmyślnie 
wspieramy coś, z czym w drugim nurcie działal-
ności rządu niby próbujemy walczyć.

(Senator Krzysztof Mróz: …Polaków.)
A ci, którzy… Nie, jeżeli wspieramy węglowe 

źródła ciepła, to my tych Polaków niestety jeszcze 
bardziej pogrążamy zdrowotnie. Dlatego też nie 
mogę zrozumieć tego, że z jednej strony wspie-
ra się transformację energetyczną, ale z drugiej 
strony tych, którzy w  tej transformacji ener-
getycznej aktywnie uczestniczą, zmusza się do 
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wielomiesięcznego oczekiwania na zwrot kwot, 
które w umowie zostały im przyznane. Takiego 
dwoistego sposobu traktowania Polaków też nie 
mogę zrozumieć.

A co dzisiaj uderzyło mnie najbardziej? Po raz 
kolejny okazało się, że jesteśmy my, że jesteście 
wy, że są tacy, którzy Polskę kochają bardziej, 
i są tacy, którzy być może kochają inne kraje. My 
wszyscy jesteśmy tutaj po to, żeby służyć Polsce. 
No, według mojego postrzegania odpowiedzial-
ności za państwo właściwym wyborem jest to, 
co służy wszystkim obywatelom jednakowo. Ale 
wprowadzać to należy w sposób mądry, odpowie-
dzialny, tak aby dawało to trwałe i dobre efekty 
dla obywateli i dla środowiska. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Wojciecha Piechę. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
WOJCIECH PIECHA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mamy przed sobą prostą ustawę o dodatku osło-

nowym, a tu się rozpętała burza polityczna na ten 
temat. To wsparcie, którego oczekują od nas oby-
watele, jest naprawdę ważne. Te pieniądze zostaną 
spożytkowane na to, ażeby nasi obywatele, którzy 
są w trudnej sytuacji ekonomicznej, mogli sprostać 
tym wzrostom cen, które nas czekają.

Dużo mówiono tu o energetyce. Ja tylko przy-
pomnę, że w sierpniu 2015 r. wprowadzono dwu-
dziesty stopień zasilania. Nasza energetyka wtedy 
nie podołała zadaniu i nie dostarczyła tyle ener-
gii, ile rynek potrzebował. Pierwszy raz od 1989 r. 
tak się stało. Dlaczego? Bo było ciepłe lato – to był 
sierpień – i nie wszystkie elektrownie mogły pra-
cować w pełnym zakresie mocy ze względu na chło-
dzenie. Fotowoltaiki praktycznie nie mieliśmy, po 
8 latach rządów Platformy Obywatelskiej to było 
tylko 30 MW. Przypomnę, że teraz tej fotowoltaiki 
jest 5,6 GW. To jest potężny, potężny skok w tym 
zakresie. Mieliśmy farmy wiatrowe, ale te farmy 
wiatrowe w przypadku braku odpowiedniego wia-
tru nie działają. I tu jest problem.

Dlatego ja wspieram budowę elektrowni jądro-
wych, które zastąpią energetykę węglową. No, my 
od tego węgla będziemy musieli odejść. Zasoby wę-
gla w Polsce się kurczą. Nie ukrywam, że do 2049 r. 
węgiel praktycznie się nam skończy, bo dostępne 
zasoby to 3,2 miliarda t. Jeżeli to podzielimy przez 
wydobycie – 50 milionów t z hakiem, ok. 54 milio-
nów t, myśmy wydobyli w zeszłym roku – no to 
zobaczymy, że w przeciągu 50 lat i tak ten węgiel 
się skończy. Wydobywamy węgiel energetyczny, ale 
także węgiel koksowy, który jest surowcem strate-
gicznym. Ten węgiel powinien pozostać w naszej 
gospodarce, bo on zapewnia odpowiedni rozwój 
przemysłu hutniczego w Europie i na świecie.

Świat troszeczkę inaczej podchodzi do tego pro-
blemu. Europa odchodzi od węgla, bo tych zaso-
bów już nie ma. Niemcy, Anglia, Francja, Belgia, 
Hiszpania wyczerpały swoje zasoby, wyczerpały je 
do końca. Ostatnia kopalnia niemiecka pracowała 
na głębokości 1 tysiąca 500 m i tam ten węgiel się 
po prostu wyczerpał. Ile go mieli, tyle spalili na 
potrzeby własne, własnego przemysłu. Ten skok 
cywilizacyjny, który się dokonał w XIX w., był opar-
ty na węglu, a nie na innych surowcach energe-
tycznych. Później, że tak powiem, dołączyła do tego 
ropa naftowa. W tej chwili wydobywa się na świe-
cie 4,4 miliarda t ropy naftowej. W dalszym ciągu 
na świecie wydobywa się potężne ilości gazu i po-
tężne ilości węgla, bo 6,9 miliarda t. I taki kraj jak 
Australia nie chce słyszeć o tym, żeby redukować 
wydobycie węgla. Kraj o wysokim stopniu rozwo-
ju cywilizacyjnego nie chce się pozbywać dochodu 
z produkcji węgla.

W Chinach produkuje się 3,6 miliarda t. Tyle 
wyprodukowano w 2020 r. Świat wydobywał tyle 
w 2005 r. Czyli tam postęp jest olbrzymi. Na świe-
cie pracuje 6 tysięcy bloków węglowych, których 
moc przekracza 2 tysiące GW – przypomnę, że pol-
ski system energetyki węglowej to 30 GW – czyli to 
są potężne jednostki i potężne ilości energii, które 
są wytwarzane z węgla, bo tam 57% energii wytwa-
rza się z węgla.

My tu cały czas mówimy o dekarbonizacji, bo to 
jest normalny cykl i tak będzie. Chińczycy też się 
już otwierają na technologie OZE, bo wiedzą, że za-
soby są wyczerpywalne. Czyli za 50 lat Chińczycy 
nie będą mogli wydobywać tyle węgla, bo po prostu 
w Chinach takiej możliwości już nie będzie. I ten 
cykl jest tam rozłożony w czasie. Tak samo rozło-
żono to w czasie w Republice Federalnej Niemiec. 
Oni od 1968 r. zmniejszali produkcję węgla, bo ten 
węgiel produkowany w ich kraju – podobnie jest 
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teraz w Polsce – był obarczony wysokimi kosztami 
wydobycia ze względu na to, że coraz trudniej go 
było wydobyć. I te koszty rosły. Ale w kopalniach, 
które stosują technologie odkrywkowe, cena, koszt 
wydobycia węgla to jest parę dolarów – 2 dolary czy 
10 dolarów. I dla tych krajów – dla Indonezji, Chin, 
Indii – to jest podstawowy surowiec energetyczny.

Drugą stroną medalu jest to, że przemysł wy-
soko energochłonny przeniósł się z Europy do kra-
jów Azji Południowo-Wschodniej. Czyli w tej chwili 
Chiny produkują 880–900 milionów t stali, a Europa 
– tylko 137. A kiedyś potęgą była Europa, nie Chiny.

I tu widzimy problem, jaki nas czeka, aby ła-
godnie przejść proces transformacji. Bo prąd nie 
jest z gniazdka, tylko jest z elektrowni, z wiatraka, 
z fotowoltaiki. A te wszystkie procesy, które odby-
wają się w sieciach elektroenergetycznych, muszą 
być ze sobą jakoś tam skoordynowane. Nie można 
przesadzić i samą tylko woltaiką zasilać przemysł 
czy zasilać odbiorców, bo fotowoltaika pracuje tylko 
od 9.00 do 16.00 w słoneczne dni. A wtedy jesteśmy 
w pracy i nie zużywamy tyle prądu, ile jest pro-
dukowane. I tu jest taka sprawa, nad którą trzeba 
się pochylić. Nie można w tym celu posługiwać się 
tylko hasłami politycznymi, bo to do niczego nie 
prowadzi.

Ustawa jest potrzebna. Jak najbardziej będę ją 
popierał i będę głosował za ustawą. Zgłosiliśmy 
2 poprawki do tej ustawy, które spowodują, że 
płynność, jeśli chodzi o przyznawanie tego dodat-
ku, będzie zdecydowanie lepsza.

Ja chciałbym też uspokoić panią senator Sekułę. 
Systemy informatyczne, które są w  tej chwili 
w ZUS czy obsługują jednostki samorządu tery-
torialnego, są do tego przygotowane. Nie trzeba 
wielkiej filozofii, żeby to obsłużyć. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Jana Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Myślę, że ta ustawa jest bardzo oczekiwana 

przez ponad 6 milionów gospodarstw w Polsce. 

No, mniej więcej tyle gospodarstw będzie mogło 
skorzystać z tej pomocy. Te widełki dochodowe, 
które zostały zaproponowane przez wnioskodaw-
ców, czyli przez rząd, w tym zakresie przekładają 
się na taką właśnie liczbę gospodarstw domowych. 
Czy ta kwota jest duża, czy mała? Oczywiście o tym 
można dyskutować. Myślę, że ten instrument po-
legający na tym, że będzie to wypłacane w 2 ratach 
też ma swoje plusy i minusy, ale generalnie, co do 
zasady, jest to ustawa, która jest bardzo dobrą usta-
wą. Niestety mamy w Polsce do czynienia ze zjawi-
skami inflacyjnymi, a one dotkną szczególnie tych 
obywateli, którzy mają niższe dochody.

Problem dotyczy przede wszystkim energii, no-
śników energii – była o tym mowa w debacie – ale 
chodzi także o ogrzewanie mieszkań. Teraz trwa 
sezon zimowy. Nie wiadomo, jaki on będzie, ale 
przy, nie daj Boże, ostrej zimie koszty ogrzewania 
będą gigantyczne. To dotyczy tych gospodarstw, 
które indywidualnie zaopatrują się w  ciepło, 
czerpią je z własnych źródeł, czy to z gazu, czy to 
z jakiegoś paliwa typu węgiel, ale również miesz-
kańców bloków, kamienic, miast. Bardzo wiele 
mieszkań – to są miliony mieszkań i gospodarstw 
domowych w Polsce – jest zaopatrywanych w cie-
pło z elektrociepłowni, a wiemy, że kwoty ETS spo-
wodowują, że nastąpią tu bardzo duże wzrosty. Te 
elektrociepłownie często są podległe samorządom, 
ale samorząd nie ma tutaj możliwości reagowania, 
więc siłą rzeczy te elektrociepłownie będą przerzu-
cały koszty wzrostu cen energii na odbiorców koń-
cowych, w tym wypadku na mieszkańców.

W  moim głębokim przekonaniu ta inflacja 
spowoduje, że koszty utrzymania nieruchomo-
ści, którą się zamieszkuje, drastycznie wzrosną. 
One wzrosną bardziej, niż wskazuje oficjalny po-
ziom inflacji, który jest pokazywany przez GUS. 
I to będzie ogromnie dotkliwe, ponieważ od tych 
opłat się nie ucieknie. Można zrezygnować z pew-
nych dóbr konsumpcyjnych, można zacisnąć pasa, 
można jakieś oszczędności w tym zakresie wpro-
wadzić, jednak opłaty za energię, gaz, elektrycz-
ność czy ogrzewanie to koszty, które są kosztami 
stałymi. W przypadku gospodarstw o mniejszych 
dochodach te koszty po prostu bardzo drastycznie 
utrudnią ludziom życie.

Jak rozumiem, ten dodatek ma w  pewnym 
sensie amortyzować te koszty. Trzeba też patrzeć 
łącznie na te rozwiązania, które ostatnio zostały 
wprowadzone czy są wprowadzane. Przed chwilą 
przecież procedowaliśmy nad ustawą o okresowym 
zniesieniu akcyzy i VAT na nośniki energii. Długą 
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dyskusję wywołała kwestia Polskiego Ładu, ale co 
do zasady, jeżeli chodzi o osoby o najmniejszych… 
Już nie wchodzę w tę całą dyskusję, którą mieli-
śmy okazję tutaj, w Wysokiej Izbie, przeprowadzić. 
Mimo wszystko te gospodarstwa o najniższych 
dochodach będą beneficjentami tych rozwiązań. 
Aczkolwiek moim zdaniem niestety rację mają ci 
ekonomiści i eksperci, którzy twierdzą, że inflacja 
przewyższy te potencjalne uzyski z Polskiego Ładu. 
Ale to pytanie można odwrócić: no dobrze, Wysoka 
Izbo, a co by było, gdyby Polskiego Ładu nie było, 
gdybyśmy nic w tym zakresie nie zmieniali? Wtedy 
sytuacja tych gospodarstw domowych byłaby jesz-
cze gorsza, o tym też trzeba pamiętać.

Wysoka Izbo, myślę, że problem inflacji, pro-
blem drożyzny, niestety nie jest problemem, który 
uda się rozwiązać w 2, 3 czy 4 miesiące. Niestety, 
chyba jest to tendencja, jak wynika z tego, co sły-
szymy od ekspertów i  ekonomistów, bardziej 
długofalowa.

Koledzy, poprzedni mówcy zwracali uwagę na 
to, że przecież problem podnoszenia cen energii 
nie jest tylko specyfiką polską. Oczywiście w Polsce 
może będzie on szczególnie dotkliwy, ale on do-
tyczy też krajów Europy Zachodniej. I sądzę, że 
pewien radykalizm w odniesieniu do tych celów 
klimatycznych, który się przejawia w tych ambit-
nych celach Unii Wolności…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękujemy bardzo.)
Przepraszam, Unii Europejskiej, poprawiam 

się.
Sądzę, że te cele życie będzie weryfikowało. To 

jest moje przypuszczenie. I będzie się tak działo 
nie tylko w Polsce, choć w Polsce w rządzie trwa 
dyskusja, jak wiemy, na ten temat, ale również 
w innych krajach europejskich, ponieważ tak na-
prawdę radykalne wprowadzenie tych wszystkich 
ograniczeń spowoduje tak duży wzrost kosztów 
energii, że gospodarka europejska utraci pew-
ną konkurencyjność, zdolność konkurowania na 
rynkach globalnych, a z kolei dla obywateli będzie 
oznaczało to bardzo wyraźne obniżenie ich pozio-
mu życia. Z tego punktu widzenia sytuacja jest tro-
chę, powiedziałbym, zapętlona, bo z jednej strony 
realizowanie pewnych polityk i narzucanie pew-
nych standardów powoduje wzrost cen energii, 
a z drugiej strony dochody obywateli nie nadążają 
za tym wzrostem kosztów energii. Na to nakłada 
się jeszcze inflacja, która, jak wspomniałem, jest 
zjawiskiem szerszym. Oczywiście w Polsce może-
my dyskutować, na ile można było wpłynąć na jej 
osłabienie, a na ile nie. Ale chyba wszyscy w tej sali 

zgodzą się z tym przekonaniem, że jest to problem 
szerszy, dotyczący nie tylko Polski, a inflacja ma 
swoje źródła również we wzroście cen surowców 
na rynkach globalnych i jest to jeden z czynników, 
który niewątpliwie te procesy przyspiesza.

Konkludując, powiem, że popieram tę ustawę. 
Mam nadzieję, że w jakiś sposób ona będzie osła-
niała, aczkolwiek jestem też świadomy tego, że 
prawdopodobnie niestety nie w pełni, przed skut-
kami wzrostu cen energii. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Stanisława Gawłowskiego.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Tak naprawdę mam kilka wyjaśnień. Cieszę się, 

że nikt nie zakwestionował tego, kto ponosi odpo-
wiedzialność i kto przyczynił się do, po pierwsze, 
przystąpienia do paktu klimatyczno-energetyczne-
go, który rząd to zrobił i kiedy, a po drugie, zgody 
premiera Morawieckiego na przystąpienie do „Fit 
for 55”, bo są też konsekwencje z tego wynikające. 
Najpierw parę wyjaśnień i danych.

Dzisiaj średnia inflacja w Europie to 4,1%, a in-
flacja w Polsce to 7,7%. Polska obok Węgier zalicza 
się do tych krajów, w których inflacja jest najwyż-
sza. A jeżeli mówię o średniej, to wiadomo, że są 
kraje, w których jest ona znacząco niższa, i warto 
o tym pamiętać. Tak więc absolutnie nie ma się 
czym chwalić, Wysoki Rządzie. Mówię to po to, 
żeby mniejszość senacka wspierająca rząd to wie-
działa, bo rzeczywiście w tym wymiarze to jest po-
rażka. To po pierwsze.

Po drugie, fotowoltaika w 2015 r. – fotowolta-
ika dzisiaj. Każdy, kto ma odrobinę wiedzy, wie, 
że sprawność urządzeń fotowoltaicznych w 2015 r. 
wynosiła 6% i inwestowanie w nie było po prostu 
nieopłacalne. Dzisiaj przekracza ona 20%. I gdyby-
ście nie przyjęli ustawy zarzynającej fotowoltaikę 
– mówię „wy”, mając na myśli większość wspiera-
jącą rząd – to ona dalej doskonale by się rozwija-
ła. Ta ustawa to jest koniec rozwoju fotowoltaiki. 
Każdy, kto ma odrobinę wiedzy w tej sprawie, to 
potwierdzi.
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To jest zarżnięcie jej, Panie Senatorze. Pan to 
wie, ja to wiem, po co o tym dyskutować? To ab-
solutne odcięcie fotowoltaiki, zwłaszcza tej prosu-
menckiej, od możliwości rozwoju. To po drugie.

Po trzecie, węgiel rzeczywiście jest wydoby-
wany, ale to jest surowiec, którego wydobycie się 
kończy i jest w Polsce kompletnie nieopłacalne, bo 
górnictwo węgla kamiennego przynosi gigantyczne 
straty. Taniej byłoby je po prostu zamknąć z dnia 
na dzień niż udawać, że wydobywamy. 4 miliardy 
– tyle mniej więcej – wyniosą w tym roku straty 
górnictwa węgla kamiennego. Chodzi o to, żebyśmy 
się posługiwali liczbami. Ratuje nas węgiel z Rosji, 
no miliardy… Historyczne rekordy bijemy… bije-
cie w imporcie węgla z Rosji. Zresztą o tym też nie 
chcę więcej mówić.

Co do zagrożeń i tego dwudziestego stopnia 
zasilania… Co było 6 grudnia tego roku? Co było 
6 grudnia? Szwedzi musieli specjalnie uruchamiać 
swoje elektrownie, inne kraje sąsiednie też, żeby 
zaopatrzyć nas w energię elektryczną. To nie było 
kiedyś, to było 6 grudnia, teraz, parę dni temu.

(Rozmowy na sali)
Parę dni temu.
A więc jak pan chce coś tutaj mówić, to niech 

pan się odnosi do tu i teraz, bo tu i teraz jest kata-
strofa. Tu i teraz jest katastrofa, a nie kiedyś.

(Rozmowy na sali)
I już ostatnia rzecz odnosząca się do samej usta-

wy. Zapisaliście w ustawie 4,7 miliarda na pomoc. 
Każdy, kto zna budżet na ten rok, wie, że po stro-
nie przychodów na etapie przyjmowania budże-
tu w części pt. „Dochody z uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych” – przypomnę, bo niektó-
rzy nie chcą o tym pamiętać: one w całości trafiają 
do budżetu państwa polskiego – dochody były za-
projektowane na poziomie 10 miliardów zł. Ile to 
w tym roku będzie?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Dwadzieścia trzy.)
23 miliardy. A jaką mamy pomoc zapisaną w tej 

ustawie? 4,7.
A więc, Panie Senatorze, gdyby pan tak napraw-

dę chciał pomóc, to… Powiem tak: te 14 miliardów 
to jest minimum, które należałoby przenieść do po-
mocy i wsparcia, jak nie w akcyzie, to w VAT, jak 
nie w ten sposób, to poprzez dodatek. My nawet 
kiedyś w takiej ustawie, którą tutaj forsowałem… 
Państwo z PiS akurat głosowaliście przeciw, ale ona 
trafiła do Sejmu. Chodzi o ustawę, która dotyczyła 
wsparcia, jeżeli chodzi o obszar ubóstwa energe-
tycznego. My proponowaliśmy tzw. dodatek eko-
logiczny do dodatku mieszkaniowego. Wystarczy 

to przepisać. To znaczy, że nie trzeba… Halo, 
Rządzie, nie musicie nic wymyślać, wystarczy to 
tylko przepisać z tej ustawy do… I 14 miliardów… 
Moglibyście prawdziwie Polakom pomóc w części 
pt. „Wsparcie”. Ale tego nie robicie, nie robicie.

Co więcej, przeczytam wam zapisy z ustawy, 
którą tak ochoczo chcecie wszyscy wspierać. Ja po-
wiem tak: każda pomoc jest warta… I pewnie na 
końcu też będę głosował za. Ale w art. 16 w ust. 3 
jest zapis, który mówi o tym, że…

(Sygnał timera)
…w  przypadku gdy wykorzystanie środ-

ków w pierwszym półroczu roku budżetowego 
wyniesie…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Senatorze…)

Ja wcześniej mówiłem: 7 minut. Mam 3, a więc…
(Rozmowy na sali)
…dopełnię te 3, tylko czytając. Chodzi o to, żeby 

wszyscy mieli świadomość, jakiego bubla będzie-
cie wspierać.

Gdy wykorzystanie środków w pierwszym pół-
roczu roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% 
środków, o których mowa itd. A potem jest taki 
odnośnik, że jeżeli te 65% zostanie wykorzystane… 
I poniżej jest taki zapis: jeżeli poziom wskaźnika 
procentowego, o którym mowa w ust. 3, ulegnie 
obniżeniu, minister właściwy do spraw finan-
sów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, 
w dzienniku urzędowym wysokość dodatku osło-
nowego. Co to oznacza? To oznacza, że nawet te 
4,7 miliarda nie musi trafić do Polaków. 14 mi-
liardów to jest minimum, które powinno być za-
pisane. I są różne sposoby i mechanizmy, żeby 
Polakom pomóc. Nie chcecie tego zrobić. To jest 
kolejny pic. To jest kolejny dowód na wasz pic. 
(Oklaski)

(Rozmowy na sali)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Krzysztofa Kwiatkowskiego, który, jak rozumiem, 
ma 5 minut.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Nie, 10 minut.)
A, dziesięć.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: To moje 

pierwsze wystąpienie.)
(Głos z sali: Pierwsze.)
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(Senator Krzysztof Kwiatkowski: 5 minut do-
piero będę miał.)

(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Jest mi wstyd, bo okazało się – tak wynika 

z projektu, nad którym pracujemy – że są gor-
si Polacy. Gorsi Polacy to ci, którzy opalają domy 
olejem opałowym. Musi do nich wszystkich to 
dotrzeć – tak, polski rząd o was zapomniał. Tak, 
polski rząd uważa, że nie zasługujecie na żadne 
dopłaty. Tak, w propozycji rządowej pamiętano 
o wszystkich, tylko nie o was. Wy jesteście pozo-
stawieni bez pomocy, tak jakby cena oleju opa-
łowego nie wzrosła, a wzrosła radykalnie. Tak, 
będziemy się upominać o dziesiątki tysięcy pol-
skich rodzin, które opalają swoje domy olejem 
opałowym. Wśród nich są tacy, którzy nie mogą 
korzystać z gazu, bo nie ma tam sieci gazowniczej. 
Wśród nich są starsi, schorowani, którzy korzy-
stają z oleju opałowego, bo to jest źródło zasilania 
prawie automatyczne, niewymagające wielkiego 
zaangażowania, wysiłku. Przy dobrze ustawionym 
piecu jest to także takie źródło zasilania, które nie 
ma porównania… naprawdę zapewnia także wyż-
sze normy spalania w stosunku do węgla. I my bę-
dziemy o tych ludzi walczyć. Tak, będziemy o nich 
walczyć.

Szanowni Państwo, muszę powiedzieć, że kiedy 
patrzę, jak nad tym projektem pracowano, to jest 
mi wstyd za przedstawiciela polskiego rządu, któ-
ry w poniedziałek obiecał na posiedzeniu komisji, 
która się tym projektem zajmowała, że przedsta-
wi informacje dotyczące stawek dotyczących oleju 
opałowego, jakie są możliwe, bo rzeczywiście rząd 
nie przygotował tego w kontekście możliwości ob-
niżeń, nie zrobił tego. Jednak w odniesieniu do 
5 propozycji, które przedstawiliśmy, przedstawiciel 
rządu mówi – ale bez podania szczegółowych in-
formacji – że jedna z tych stawek może być stawką, 
która by przekraczała dolną dopuszczalną granicę 
w Unii Europejskiej. Nie wiemy tego na pewno, bo 
rząd nie przedstawił szczegółowych wyliczeń, za 
to wiemy, że tysiące polskich rodzin chcecie pozo-
stawić bez pomocy. Ci, którzy opalają domy olejem 
opałowym, są dla was, że tak powiem, dziećmi gor-
szego Boga. Jest mi wstyd z tego powodu.

A co się dzieje tutaj, w Senacie? Zamiast przyjść 
i przeprosić w tej sprawie, powiedzieć: „jest nam 
głupio, że do takiej sytuacji doszło”, jeden z sena-
torów – specjalnie nie będę wymieniał jego nazwi-
ska – mówi, że to dowód… na co? Na chęć wyjścia 
z Unii Europejskiej. Szekspir powiedział: „Puste 
naczynia robią najwięcej hałasu”. (Oklaski) A Mark 
Twain: „Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać 
się głupim, niż się odezwać i rozwiać wszelkie 
wątpliwości”.

(Wesołość na sali) (Oklaski)
Szanowni Państwo, naprawdę jest mi wstyd, że 

ta dyskusja, w której zabierałem głos wcześniej…
(Rozmowy na sali)
…nie w tym punkcie, tylko na zasadzie trosz-

czenia się…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: W tym.)
…o  interes mieszkańców, obywateli 

i obywatelek…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 

Senatorze…)
Mam jeszcze 2 minuty.
…sprowadza się do tego, żeby ktoś w oparciu 

o to, że rząd pokpił sprawę, skompromitował się, 
zapomniał o  tych, którzy ogrzewają domy ole-
jem opałowym, wyciągał takie wnioski, że ci, któ-
rzy o tych ludziach pamiętają, chcą wyprowadzać 
Polskę z Unii Europejskiej, że to jest dowód na to.

Szanowni Państwo, temu senatorowi, któ-
ry tak się troszczy o członkostwo Polski w Unii 
Europejskiej, coś zadedykuję. Skoro tak się trosz-
czymy o polskie członkostwo w Unii Europejskiej, 
to niech pan porozmawia ze swoimi kolega-
mi. Marek Suski w  RMF FM: konflikt z  Unią 
Europejską to jak żądania eksterytorialne co 
do korytarza wysunięte przez Hitlera w 1939 r. 
Marek Suski w Radomiu: „Polska walczyła w cza-
sie II wojny światowej z jednym okupantem, wal-
czyła z okupantem sowieckim, będziemy walczyć 
z okupantem brukselskim. Bruksela przesyła nam 
namiestników, którzy (…) chcą nas rzucić na kola-
na, żebyśmy byli landem niemieckim”. Marszałek 
Terlecki, skądinąd na forum ekonomicznym 
w Karpaczu, tj. bardzo blisko miejsca, w którym 
jeden z senatorów powinien w sposób szczególny 
reagować na mało mądre wypowiedzi, o relacjach 
z Unią Europejską mówił tak: „Jeżeli pójdzie tak, 
jak się zanosi, że pójdzie, to musimy szukać roz-
wiązań drastycznych. Brytyjczycy pokazali, że dyk-
tatura brukselskiej biurokracji”… itd., „odwrócili 
się i wyszli. My (…) nie możemy dać się zapędzić 
w coś, co ograniczy naszą wolność”.
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Szanowni Państwo, przeprośmy tych, o któ-
rych rząd zapomniał, a którzy ogrzewają swoje 
domy olejem opałowym. Wprowadźmy stosowne 
poprawki. Jeśli będzie trzeba… Jeśli jedna z kil-
ku taryf musi być skalibrowana lepiej, to niech 
Ministerstwo Finansów pokaże szczegółowe dane 
w tym zakresie.

(Sygnał timera)
Pokażmy, że ponad podziałami polityczny-

mi pamiętamy o tych, którzy dzisiaj mają kłopot 
z tym, żeby ogrzewać swoje domy. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jedną z rzeczy, która z całą pewnością nie pod-

lega politycznym fluktuacjom, jest czas, który te-
raz w liczbie czy w kwocie 5 minut otrzymuje pan 
senator Krzysztof Mróz.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
KRZYSZTOF MRÓZ 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Odniosę się już… Ja będę mówił, że tak się wyra-

żę, pod nazwiskiem. Ponieważ takie stwierdzania 
padły, trzeba odpowiedzieć.

Panie Senatorze Kwiatkowski, jak pan tak dbał 
o tych ludzi, to po prostu jako prawnik, jako spe-
cjalista powinien pan był zgłosić dobrą poprawkę. 
A nie że pan zgłosił złą poprawkę, sprzeczną z pra-
wem Unii Europejskiej, i potem pan senator Kleina 
miał pretensje do ministra, że Kwiatkowski złożył 
złą poprawkę. Jak się składa poprawkę, to się za 
nią bierze odpowiedzialność. To pan, jako senator, 
złożył poprawkę, podpisał się pod nią i dopiero mi-
nister panu powiedział, że to jest poprawka, któ-
ra ustala akcyzę na 34 zł, a minimalna akcyza jest 
69 zł. I ja w tym kontekście mówiłem, że gdybym 
chciał być złośliwy, tobym powiedział: czy senator 
Kwiatkowski chce wyprowadzenia Polski z Unii 
Europejskiej i czy chcą tego senatorowie Platformy, 
którzy mając tę świadomość, poparli tę poprawkę?

A gdyby pan senator Kwiatkowski był tak dobry, 
to… Trzeba było wstać, przyjść o 8.45 na posiedze-
nie komisji i zmodyfikować tę poprawkę. Bo tylko 
dlatego, że pana nie było na posiedzeniu komisji, 

senator Kleina nie mógł tej poprawki zmodyfiko-
wać. A być może ta poprawka by przeszła.

(Głos z sali: I przeszła, przeszła.)
I  przeszła poprawka, którą trzeba będzie 

w Sejmie odrzucić, jeżeli przejdzie w Senacie, bo 
jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. Chcecie 
głosować za poprawkami sprzecznymi z prawem 
Unii Europejskiej? To głosujcie. Bo taka jest sytu-
acja. Tak więc trzeba było, Panie Senatorze, przyjść 
rano, pochylić się nad tym i zmodyfikować po-
prawkę, a nie mieć pretensje do rządu o to, że się 
napisało złą poprawkę. To po pierwsze.

Po drugie, pan senator Kwiatkowski albo wie-
dział, albo nie wiedział, dlaczego olej opałowy nie 
został objęty wspomnianą akcyzą, obniżką tej ak-
cyzy. Bardzo jasno pan minister mówił o tym na 
posiedzeniu komisji. Gdyby pan senator przyszedł 
na posiedzenie komisji, toby się pan być może do-
wiedział. Ale to nie jest jakieś tajne przez poufne, 
bo przecież ta kwestia była już wyjaśniana, także 
w Sejmie. A tutaj senatorowie Platformy powtarza-
ją te różnego rodzaju tezy, które zostały obalone 
w Sejmie.

To tyle, jeżeli chodzi o senatora Kwiatkowskiego. 
Ja pozwoliłem sobie tak ad personam, ale, że tak 
powiem, też zostałem w ten sposób potraktowany. 
I to jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Chodzi o panią senator Sekułę, 
która w krótkim wystąpieniu 3 razy sobie zaprze-
czyła, bo z jednej strony oczywiście ubolewała nad 
tym, jak to jest źle, że ustawa nie była konsultowa-
na, a z drugiej strony ubolewała, że teraz rząd wy-
cofał wypłacanie środków z programu 500+ przez 
samorządy i samorządy na tym stracą… No, wła-
śnie m.in. to, że wchodzi nowe zadanie, daje moż-
liwość rekompensowania sytuacji dla samorządów. 
Oczywiście, zawsze będzie taka jakby walka, ry-
walizacja, czy stawki zaproponowane za realiza-
cję jakiegoś zadania publicznego przez samorządy 
są właściwe, czy niewłaściwe. Pamiętam też, jak 
uchwaliliśmy program 500+ i były pieniądze prze-
znaczone na obsługę tego systemu przez gminy. 
Też były wątpliwości i też były tam jakieś, no, róż-
ne opinie, różnice między rządem a samorządem. 
Ale jednak skoro dzisiaj samorządowcy żałują, że 
program 500+ już nie idzie przez nie, to znaczy, że 
te stawki były wystarczająco korzystne.

Wrócę jeszcze do pani senator Sekuły, która 
mówiła… No, przepraszam bardzo, już nawet nie 
będę tego oceniał. Mówiła: przeznaczcie te 4,7 mi-
liarda na transformację energetyczną. Każdy, kto 
choćby trochę się zna… Pan senator Piecha jest 
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naprawdę wybitnym znawcą energetyki, ale prze-
cież także w waszym środowisku… Przecież ma-
cie tego świadomość – ktoś może pani senator 
Sekule podpowiedzieć – że transformacja energe-
tyczna to koszt nie 4,7 miliarda, tylko między 250 
a 500 miliardów zł. Mówimy o takich kwotach, 
które będziemy musieli, odchodząc od węgla, prze-, odchodząc od węgla, prze- węgla, prze-, prze-
znaczyć na transformację energetyczną. Gra jest 
o to, żebyśmy mogli to zrobić, żebyśmy mogli roz-
łożyć to w czasie.

Była podniesiona kwestia, że ostatnio musieli-
śmy importować energię. Tak, musieliśmy, bo taka 
sytuacja pojawiła się w systemie, ale kilka tygodni 
temu my sprzedawaliśmy energię Niemcom, gdy, 
że tak powiem, nie wiało i nie świeciło. Tak działa 
wspólny rynek energetyczny i te połączenia. Nie 
ma się temu co dziwić.

Mam nadzieję, że państwo zagłosujecie za. 
Słuchałem pani senator Sekuły i zastanawiałem 
się, czy poprze ustawę, czy ustawy nie poprze. 
Nie powiedziała. Jak nie chcecie, to nie popieraj-
cie. Będzie to jasny sygnał, że nie chcecie wesprzeć 
4 milionów Polaków. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Panie Senatorze, przekroczył pan czas niezależ-
nie od tego, że z 5 minut poświęcił pan 2,5 minuty 
panu senatorowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, 
który w związku z tym, że był wymieniany z na-że był wymieniany z na- wymieniany z na-
zwiska – i to tyle razy, że nie sposób tego policzyć 
– zgłasza chęć zabrania w tej sprawie głosu w try-
bie ad vocem.

(Głos z sali: Ad vocem.)
Ad vocem, tak, tylko w takim trybie. Ale chyba 

pan senator nie ma wątpliwości, że pan senator był 
wymieniany wielokrotnie.

Panie Senatorze, 3 minuty.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Szanowni Państwo, ad vocem muszę powie-
dzieć, że pan senator Mróz z troską pochylił się nad 
tym, że nie byłem na posiedzeniu komisji o godzi-
nie 8.45. Wykorzystam tę sposobność. Chciałbym 
wszystkich państwa poinformować, że wstałem 
wcześniej niż pan senator Mróz. Od 8.15 byłem na 
posiedzeniu komisji samorządu terytorialnego. Jak 

państwo wiecie, posiedzenia komisji niestety cza-
sami się pokrywają. Nie zmienia to niestety faktu 
kompromitacji rządu, który szczegółowych wyli-
czeń na poniedziałkowym posiedzeniu komisji nie 
przedstawił, tak że nie mogliśmy się odwoływać do 
tych informacji…

(Głos z sali: Ale dzisiaj coś zgłosił…)
Tak, bardzo dobrze. Dzisiaj, w  momencie, 

kiedy już były zgłoszone poprawki, ten rząd rze-
czywiście działał błyskawicznie. Jakby wybuchła 
wojna, to wymarsz pierwszym oddziałem byłby 
równocześnie z aktem kapitulacji. Panie Senatorze, 
spuśćmy zasłonę milczenia. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Jerzego Chróścikowskiego.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Miałem nie zabierać głosu, ale koledzy mnie do 

tego prowokują, bo czasami należałoby się odnosić 
tutaj do faktów. Nie będę wymieniał nazwisk, żeby 
znowu nie prowokować, ale jeden z senatorów po-
wiedział, że fotowoltaikę wywaliliśmy w powietrze. 
Ja chcę przypomnieć, że to ja składałem wniosek 
i prosiłem Wysoką Izbę o to, żeby dać szansę, żeby 
wydłużyć o pół roku funkcjonowanie fotowoltaiki, 
żeby wydłużyć termin, także dla samorządów, dla 
jednostek, które sami popieraliście… A wy wyrzu-
ciliście całą ustawę. Nie zrobiliście tego, o co my 
prosiliśmy, a prosiliśmy: poprawmy tę ustawę. 
Niestety. Proszę nie rzucać, że my to wywaliliśmy, 
że my zrezygnowaliśmy z tej możliwości, kiedy my 
chcieliśmy poprawiać, a to wy nie poprawiliście.

Zarzuty, że rząd roztrwania pieniądze, że po-
winien dawać więcej pieniędzy… No, przecież 
z czegoś się te pieniądze biorą. Jeśli będzie ponad 
4 miliardy, to przecież najprawdopodobniej będą 
to pieniądze ze świadectw ETS. Poza tym jest obo-
wiązek, że przynajmniej ok. 50% środków powin-
no pójść na środowisko. Przecież te pieniądze idą 
na narodowy fundusz, na wiele innych projektów. 
Przecież to nie jest tak, że w budżecie te pieniądze 
idą nie wiadomo gdzie. Jest ok. 50%… Nawet jest 
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chyba… Sam pan senator, jeden czy drugi, powta-
rzał, że trzeba złożyć sprawozdanie informujące 
Komisję Unii Europejskiej o wydatkowaniu środ-ę Unii Europejskiej o wydatkowaniu środ- Unii Europejskiej o wydatkowaniu środ-
ków celowych, bo w przypadku ok. 50% powinno 
być udowadniane, że środki idą na cele ekologiczne, 
na cele klimatyczne.

Jeśli chodzi o inflację, proszę państwa, prze-
grzewacie… chcecie, jak wynika z  waszych 
wypowiedzi, żeby to była samospełniająca się prze-
powiednia. Jeżeli będziemy to wywoływać – chodzi 
o inflację – mówić, że będą kartki, jeżeli będziemy 
straszyć ludzi, to sami to napędzimy, sami spra-
wimy, że zapowiedź… Ona może się sprawdzić, ale 
mam nadzieję, że się nie sprawdzi i że ten pro-
ces będzie stopniowo hamowany. Wspólnie dzia-
łajmy w tym kierunku, a nie w przeciwnym. Czy 
inflacja wynika tylko z tego, że nam się to podoba? 
Rolnicy naprawdę czują się bardzo źle w sytuacji, 
kiedy z Polski wywozi się zboże, kiedy ceny galo-
pują, a niedługo może się okazać, że trzeba będzie 
zrobić interwencję, bo tak dużo wywiozą z Polski 
zboża. No bo sprzedaje się je już po 1 tysiąc 400 zł, 
rolnicy sprzedali je po 700 zł, a teraz się wywozi je 
po takich cenach.

(Głos z sali: Pszenica…)
I kto na tym zarabia? Rolnik zarabia? A w skle-

pach rosną ceny. I kto te ceny podnosi? Drobiarze 
płaczą, że po prostu koszty się nie pokrywają, bo 
ceny paliw, ceny energii, ceny pasz, które są, nie 
pokrywają się. A kto ceny inflacyjnie podnosi? 
Sklepy, sieci. Sieci podnoszą ceny. Zróbcie sobie 
kalkulację, sprawdźcie. Rolnik niewiele z tego ma, 
a wszyscy pośrednicy, zaś najbardziej sieci handlo-
we, tę inflację napędzają. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Danutę Jazłowiecką.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Dziękuję, Panie Marszałku. Czy ja mogę 
z miejsca?

(Głos z sali: Lepiej stąd.)
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mówimy tutaj o bardzo poważnych sprawach, 
o bardzo trudnej sytuacji nas, Polaków w dobie kry-
zysu, kilku kryzysów. I ja chciałabym apelować do 
kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, by nie szasta-
li oskarżeniami i nie straszyli Unią Europejską, 
bo te bzdury, które politycy i ministrowie Prawa 
i Sprawiedliwości mówią o zakazach i nakazach, 
wołają o pomstę do nieba. Jeszcze takich bzdur 
na temat Unii nie słyszałam. Te słowa z każdym 
dniem przekraczają wszelkie granice, z dnia na 
dzień są to większe bzdury. Proszę sobie wyobra-
zić, że w tej sali usłyszeliśmy, że rząd negocjuje 
z Komisją rozporządzenia, które ten rząd wydaje. 
Jesteśmy, proszę państwa, jedynym krajem w Unii 
Europejskiej, który negocjuje z Unią Europejską 
rozporządzenia. Ja się nie dziwię, że ta Unia tak 
bardzo wam uwiera, skoro wy negocjujecie z nią 
rozporządzenia. To jest po prostu niepoważne.

I życzyłabym na nowy rok politykom Prawa 
i Sprawiedliwości oraz ministrom, żeby douczyli 
się o Unii Europejskiej i dowiedzieli się, jakie obo-
wiązują zasady członkostwa. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę, pani senator Joanna Hibner… 

przepraszam, Jolanta Hibner.

SENATOR 
JOLANTA HIBNER 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Miałam nie zabierać już dzisiaj więcej głosu, 

ale nie mogę nie zwrócić się do pana Mroza w celu 
sprostowania jego wypowiedzi. Tak się składa, że 
co roku jestem w Portugalii, mam tam…

(Głos z sali: O, akurat tam?)
(Głos z sali: Do senatora Mroza?)
Tak, do pana senatora Mroza.
Mam tam nieruchomość rodzinną i…
(Głos z sali: O proszę!)
Tak, tak, mam bogatą siostrę.
Są tam niższe ceny żywności i energii, koszty 

utrzymania są znacznie niższe niż w Polsce, a wyż-
sze są zarobki. Mówię to, żebyście wszyscy pań-
stwo to wiedzieli, bo rozumiem, że nie korzystacie 
ze sprawdzonych źródeł. Tak gwoli informacji, 
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żebyście państwo też to wiedzieli, w Portugalii za-
szczepieni to 92%, a dziennie umiera mniej niż 
10% tych, którzy umierają u nas. Ale jeszcze, po-
nieważ jesteśmy przy kwestii energii, chciałabym 
powiedzieć, że Portugalia ustanowiła rekord: nie-
przerwanie przez 4 dni była tam wykorzystywa-
na tylko energia odnawialna. Można? Można. Jak 
państwo byście chcieli się dowiedzieć o demokra-
cji, to służę na bieżąco informacjami ze Szwajcarii. 
Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Leszka Czarnobaja.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze! Szanowni Państwo!

Miało być o ustawie, a przeprowadzamy, jak 
myślę, bardzo ważną dyskusję nie tylko o samej tej 
ustawie, ale przede wszystkim o drożyźnie i tym, 
co jest dzisiaj jednym z ważnych problemów dla 
Polaków, a mianowicie rosnących cenach.

Muszę powtórzyć kilka rzeczy, które już mówi-
łem wczoraj w tej sali, bo widać, że chyba niezbyt 
wyraźnie mówiłem. W związku z czym chciałbym 
powtórzyć tych kilka rzeczy. Można ich nie brać 
pod uwagę, można jednym uchem wpuścić, dru-
gim wypuścić, ale to nie są moje poglądy, to są 
opinie oparte na wiedzy, wiedzy, która jest ogól-
nie szanowana nie tylko w Polsce, ale także na 
całym świecie.

Zanim to zrobię, chciałbym się króciut-
ko odnieść do kilku wystąpień. Pani senator 
Orzechowska porównała te obrady do obrad 
PZPR. Chcę powiedzieć, że w niektórych frag-
mentach różnica jest naprawdę zasadnicza, ale ge-
neralnie rzecz biorąc główną ideą obrad Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej było bałwochwal-
stwo. To był jeden z elementów, tam nie można 
było nic skrytykować. Gdyby ktoś coś skrytykował, 
powiedział coś na wodza albo powiedział coś nie 
w zgodzie z tezami danej partii, zostałby uznany 
za rewizjonistę. Dlatego też w tym zakresie jest 
w polskim systemie prawnym jedna partia, która 

tak reaguje na różnego rodzaju rzeczy. Nie będę 
wymieniał tej partii z nazwy.

Jeżeli chodzi o to, co powiedział pan senator 
Mróz, powiem tak. Panie Senatorze, proszę przy-
jąć do wiadomości, jeśli mogę prosić łaskawie, że 
jednym z elementów ważnych – to podkreślał pan 
senator Gawłowski – aby rzeczowo prowadzić dys-
kusję, jest to, że trzeba opierać się przede wszyst-
kim na wiedzy, faktach i doświadczeniu. Gdy pan 
mówi, że temu wszystkiemu, co jest związane 
z drożyzną, cenami energii itd., itd., podał pan 
różne przykłady, winna jest – tak w skrócie sobie 
zapisałem – Unia Europejska, Putin, Balcerowicz, 
Timmermans i lewicowa polityka… Po prostu zo-
stawię to bez komentarza, bo tu jest tyle wiedzy, 
ile jest.

A to, co pan mówi o tym, że głównym elemen-
tem czy jedynym elementem są rosnące ceny ener-
gii i że w innych krajach jest tak samo… To już 
o tym pani senator przed chwilą powiedziała. Chcę 
tylko powiedzieć, że w tych krajach, które pan wy-
mienił, w Hiszpanii, Portugalii, to jest od 2 do 5%.

Nawiążę też do tego, co powiedział pan senator 
Chróścikowski. Panie Senatorze, kiedyś mówili, że 
głównym winnym tego, że nie ma mięsa w sprze-
daży, wie pan, kto był. Przecież nie rolnicy, nie 
władza. Kto był? Spekulanci, sklepy. To byli głów-
ni winni. Proszę nie iść tą drogą, że odpowiedzial-
ność za wzrost cen wszystkich produktów w Polsce, 
w tym produktów żywnościowych, jak to pan po-
wiedział, ponoszą sklepy, że one są odpowiedzialne 
za inflację. To ja powiem jeszcze raz…

(Głos z sali: Sieci, sieci.)
Sieci, sklepy, jak zwał, tak zwał, duże, małe, ja-

kie pan chce, takie tu wymienię.
To ja chcę panu powiedzieć to, co mówią pol-

scy naukowcy zajmujący się ekonomią. Są 3 główne 
źródła inflacji w świecie, żeby nie mówić, że tylko 
w Polsce. Jedne czynniki to zewnętrzne, na które 
mamy najmniejszy wpływ. Oczywiście one w dużej 
mierze są zobiektywizowane, ale proszę zauważyć 
tok myślenia. Putin – to pan senator mówił – Putin 
tu niedobry, podnosi ceny gazu. A węgiel to skąd 
my głównie importujemy? Węgiel od Putina dobry, 
a gaz zły. To jest jeden element, element zewnętrz-
ny. Tu można zrozumieć, że inflacja na poziomie 
3–4%, załóżmy, 5%, taka jest średnia w Unii, to jest 
coś, co jest do zaakceptowania w określonej dzisiaj 
sytuacji społeczno-gospodarczej.

Tyle że następne 2 źródła są już kompletnie za-
leżne od rządu Rzeczypospolitej, nie od sklepikarzy, 
nie od Timmermansa, nie od Putina i od innych. 



163

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 15 grudnia 2021 r.

Ustawa o dodatku osłonowym (cd.)

To są efekty działalności rządu Rzeczypospolitej. 
To jest polityka… Przepraszam, nie tyle rządu, ile 
banku. To jest polityka monetarna. Mówiłem już 
tutaj, jak wyglądała i jak wygląda nadal polityka 
monetarna Narodowego Banku Polskiego. Jeszcze 
miesiąc temu jako Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych byliśmy na spotkaniu w Narodowym 
Banku Polskim – nie wiem, czy pan był, Panie 
Senatorze – i było wszystko okej, żadnej inflacji, 
pieniędzy w bród, ile chcemy, złoto, my możemy 
innym pożyczać pieniądze, mamy je dla innych. 
Świetlana przyszłość. No i co się stało w ciągu mie-
siąca, że za chwilę grozi nam inflacja na poziomie 
10%?

Trzecim elementem jest polityka finansowa 
państwa, głównie polityka budżetowa. Szanowni 
Państwo, kilka takich rzeczy, które są faktami. 
W roku 2018 14 krajów w Europie ma nadwyżkę 
budżetową, mówiąc krótko, odkłada pieniądze na 
trudne czasy. Znacie to: 7 lat tłustych, 7 lat chu-
dych. Nie trzeba być Einsteinem, żeby rozumieć, 
że po okresie wzrostu przychodzi okres spadku, 
kryzysu, również w sferze produkcyjnej gospo-
darczej. Te 14 krajów coś sobie odkłada. A czy my 
chociaż raz w ciągu tych 6 lat mieliśmy sytuację, 
że odłożyliśmy chociaż złotówkę? No nie. I dzisiaj 
sytuacja jest taka, że, poza Maltą, mamy najwięk-
szy budżet poza kontrolą w Europie, z maksymalną 
ilością wydatków, do tego z marnowaniem rzeczy, 
o których mówił pan senator Kleina. I my mówi-
my o tym po prostu jako ludzie zatroskani o stan 
Rzeczypospolitej i jej mieszkańców. To są sprawy, 
które są faktami i prosiłbym, żebyście państwo 
brali je pod uwagę, analizując przyczyny inflacji.

Oczywiście jednym w elementów, o których 
mówią polscy ekonomiści, jest polityka osłonowa 
– i ten projekt ustawy wpisuje się w nią. On jest 
spóźniony, on oczywiście zawiera zbyt niskie kwo-
ty na tę politykę osłonową, są też różne inne rze-
czy, które chcemy tu skorygować – pani senator 
Kochan będzie tą osobą, która albo już złożyła, albo 
złoży te poprawki, prosilibyśmy o ich poparcie. No 
ale my wspólnie z wami, tak jak było tutaj w su-
gestii, uważamy, że rozsądnie prowadzona polity-
ka osłonowa jest w Polsce potrzebna. Ale to wcale 
nie zmienia sytuacji, że marnotrawicie pieniądze, 
że wydajecie je bez jasno określonych celów, że 
pchacie te pieniądze w różnego rodzaju instytu-
cje… Wiecie, ile w swojej sześcioletniej kadencji po-
wołaliście nowych instytucji? No, prawie 30. A ile 
razy podnieśliście w Polsce daniny i podatki? 40 
razy. W związku z tym trzeba się zastanowić nad 

tym, jaka jest ta docelowa polityka. I dlatego chcę 
powiedzieć, że my oczywiście poprzemy tę usta-
wę, bo działania związane z polityką osłonową, 
Panie Senatorze, są potrzebne. I nawet jeżeli ona 
jest spóźniona i niedostateczna pod względem ilo-
ści przeznaczanych pieniędzy, nawet jeśli zawiera 
pewne rzeczy, do których chcemy zgłosić popraw-
ki, to jest to element do dyskusji.

Dlatego chciałbym panu senatorowi serdecz-
nie podziękować za wystąpienie, bo pan senator 
pokazał – to jest moje odczucie – że można me-
rytorycznie dyskutować o tym, co jest elemen-
tem polityki energetycznej państwa. Możemy się 
różnić co do tego, czy zbyt szybko odchodzimy od 
węgla, czy zbyt mocno, ale nad tymi elementami, 
o których mówił pan senator, można dyskutować. 
Jednak te pozostałe sprawy to były – z przykrością 
to stwierdzam – raczej takie jak w TVP PiS, a nie 
związane z wiedzą. Dlatego też jest moja prośba, 
Panie Senatorze – zwracam się tu do pana senato-
ra Wojciecha Piechy – może by tak zrobić w klubie 
spotkanie, na którym by przedłożono senatorom 
Prawa i Sprawiedliwości informacje dotyczące po-
lityki energetycznej w Europie, perspektyw, tego, 
jak, co… Chodzi o to, żebyśmy mieli pewną płasz-
czyznę, na której będziemy się spierać, ale spiera-
libyśmy się na temat tego, co jest oparte na faktach 
i wiedzy.

I na koniec chciałbym państwu, jak mówi-
łem już we wczorajszym wystąpieniu… Polscy 
ekonomiści mówią, że inflacja to jest rak, który 
drąży stan finansów polskich rodzin. Ja dzisiaj 
dorzucam do tego, o czym powiedział pan sena-
tor Zdrojewski, że to nie jest już tylko drążenie – 
bo to jest tak w ujęciu ekonomicznym – kieszeni 
polskich podatników. Państwo wiecie, ile więcej 
podatków zapłacą polscy podatnicy w tym roku 
w wyniku inflacji? Szacowane było, że 10 miliar-
dów – to było mówione na posiedzeniu Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych – ale to było wte-
dy, kiedy inflacja była w granicach 4,5%. Kiedy 
jest dwukrotnie wyższa, to łatwo sobie policzyć, 
że to będzie około 18–20 miliardów zł. Tyle Polacy 
zapłacą w ramach podatków, które wpłyną do bu-
dżetu państwa! Oczywiście minister finansów 
może powiedzieć, że to dobrze, ale dla Polaków 
jest to bardzo zła wiadomość.

Inflacja jest czymś, co nie tylko drąży kieszenie. 
Jest to ważny element negatywnie wpływający na 
gospodarkę, ale również ważny element z punktu 
widzenia psychologicznego. Jeżeli oprocentowanie 
lokat w banku jest na takim poziomie, na jakim 
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jest, a inflacja sięga 10%, to łatwo sobie uświado-
mić, że jest to…

(Sygnał timera)
…bardzo zły sygnał również w sensie społecz-

nym i gospodarczym.
Dlatego chciałbym bardzo serdecznie podzię-

kować… Nie wiem, czy będę jeszcze występował 
podczas tych obrad, dlatego chciałbym wszyst-
kim państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, 
aby nowy rok był lepszy od roku odchodzącego, 
a przede chciałbym życzyć wszystkim zdrowia. 
Wszystkiego dobrego!

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Jerzego Chróścikowskiego.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Właściwie to tylko sprostowanie albo wyjaśnie-

nie, bo może kolega senator, mój przedmówca źle 
zrozumiał moją wypowiedź. Ja wyraźnie wskaza-
łem, że koszty inflacyjne, mówię zwłaszcza o ce-
nach naszych produktów rolnych, o detalu, o tym, 
o czym mówimy jako konsumenci, gdy kupujemy 
żywność… Największą częścią inflacyjną są koszty 
energii, gazu, po kolei. Skoro ceny nawozów wzro-
sły o 300%, to ja przepraszam. My występujemy już 
nawet do Komisji Europejskiej o to, żeby w całej 
Unii Europejskiej podjęto decyzje w tej sprawie, 
bo takie ceny nawozów nie współgrają z możliwo-
ścią sprzedaży naszych produktów, a najbardziej 
kosztochłonna jest produkcja zbóż. Mówimy o tym, 
że wszędzie po kolei każdy liczy sobie koszty, więc 
ceny żywności rosną. To musi być kosztem. I pie-
karz sobie policzy, i sprzedawca sobie policzy, każ-
dy to liczy. Tylko że zawsze powtarzam: najgorzej, 
że jako ci, którzy dają surowiec czy półprodukt, 
my jesteśmy pierwsi, a liczeni jesteśmy jako ostat-
ni i nam się najmniej płaci, bo mówi się, że się nie 
opłaci. A sieci czasami robią nie tylko zyski. Jest np. 
taka sytuacja, że mówią, że kiełbasa, która ma być 
sprzedana, musi kosztować tyle i tyle, 8 zł, 10 zł. 
Za kilogram żywca, dobrego mięsa trzeba zapła-
cić 8 zł. No to przepraszam: czy w takiej sytuacji 

jecie kiełbasę? Po prostu przemysł pcha to, co musi 
wypchnąć. Żeby to było w tej cenie, daje złą jakość, 
a jak trzeba w drugą stronę, to winduje ceny. A kie-
dy rolnikom trzeba zapłacić więcej, to oni nie re-
gulują cen, tylko mają zyski. Proszę zwrócić uwagę 
na to, że handel, import, eksport mają ogromny 
wpływ, czasami działają bardzo pozytywnie, a cza-
sami bardzo negatywnie. Obecnie producenci ja-
błek mówią, że jest po prostu tragedia, nikt nie chce 
kupić jabłek na eksport, bo są sankcje względem 
Białorusi i innych krajów. My jako rolnicy cierpimy 
z tego powodu, że naszych produktów nikt nie chce 
kupić nawet za bezcen. I to pytanie, jak to teraz zre-
kompensować tym rolnikom, zadałbym na koniec.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Krzysztof Mróz: Panie Marszałku, jesz-

cze ja.)
W jakim trybie, Panie Senatorze?
(Senator Krzysztof Mróz: Sprostowania.)
Sprostowania. Czyli był pan mylnie zacytowa-

ny. Tak?
(Senator Krzysztof Mróz: …Przez pana senatora 

Czarnobaja. Padło moje nazwisko.)
A to bardzo proszę, skoro padło pana nazwisko 

i pan czuje się źle potraktowany. 3 minuty.
(Senator Krzysztof Mróz: Panie Marszałku, ja na 

pewno nie wykorzystam tych 3 minut.)
Pana prawo.

SENATOR 
KRZYSZTOF MRÓZ 

Zacytuję: ceny gazu ziemnego biją na giełdach 
w Unii Europejskiej kolejne rekordy – wzrosły 
w tym roku o około 250–300%. Panie Senatorze 
Czarnobaj, jak pan tak moją wypowiedź skrócił…

(Głos z sali: Ale…)
Tak. To nie Putin i Unia Europejska odpowia-

dają za inflację, jak pan to powiedział, tylko Putin 
i polityka klimatyczna Unii Europejskiej odpowia-
dają za ceny energii, które rosną, jak zacytowałem 
z branżowego portalu, co można zresztą sprawdzić. 
A skutkiem wzrostu cen surowców energetycznych 
jest, co jest oczywiste – pan też jest ekonomistą – 
wzrost inflacji.

Pani senator Hibner, która powoływała się na 
siostrę czy kogoś tam z rodziny w Portugalii…
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(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przepraszam, 
pan nie jest siostrą pani Hibner, Panie Senatorze, 
chodziło o sprostowanie dotyczące pana.)

Ale to teraz właśnie powiem… Odnośnie do 
mojej wypowiedzi – proszę skontaktować się ze 
swoją rodziną w Portugalii, zobaczy pani, jakie 
były ceny gazu i energii elektrycznej we wrześniu, 
w październiku i w listopadzie, a jakie wysokie 
są teraz. Pani senator powiedziała, że są niskie, 
a są bardzo, bardzo wysokie. Proszę zadzwonić, 
wykonać telefon do rodziny, na pewno pani po-
wiedzą. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Panie Senatorze, przepraszam, w tej drugiej 
części pan zdecydowanie nadużył prawa do pole-
miki. Jeśli pani senator mówiła, że ceny są takie czy 
inne, to była to jej polityczna ocena. Gdyby mówiła, 
że pan jest taki czy inny, to mógłby pan w tej spra-
wie reagować. Na tym kończę.

Nie ma więcej zgłoszeń do dyskusji.
Dla porządku informuję, że senator Szwed zło-

żył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Wnioski o charakterze legislacyjnym złożyli 

pani senator Kochan, pan senator Wojciech Piecha 
oraz pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

Zamykam dyskusję.
(Głos z sali: Panie Marszałku, czy…)
Ponieważ zostały złożone wnioski legislacyjne, 

mam pytanie do przedstawiciela rządu, czy chce 
się ustosunkować do przedstawionych wniosków.

Nie. Tak? Przepraszam…
(Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie 

Środowiska Piotr Dziadzio: Ale my nie znamy tych 
wniosków.)

Rozumiem. One były przedstawiane w trakcie 
debaty.

Ponieważ zostały złożone wnioski o charakte-
rze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności o ustosunkowanie 
się do przedstawionych wniosków i przygotowa-
nie wspólnego sprawozdania.

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

Pani senator Kochan… Aha, nie.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-

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

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 563, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 563 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, panią senator 
Magdalenę Kochan, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Bardzo proszę, Pani Senator.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
To jest ustawa, którą przedłożył parlamento-

wi rząd. Muszę powiedzieć, że wszyscy posłowie 
jednomyślnie przyjęli ją na posiedzeniu w dniu 
17  listopada. Do tego projektu czy już właści-
wie ustawy odnieśli się też członkowie Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Tak, to są dobre rozwiązania prawne, długo 
oczekiwane. Polegają one na, najkrócej mówiąc, 
usunięciu niesprawiedliwie rozumianych prze-
pisów i niesprawiedliwego obciążania kosztami 
pobytu rodziców w DPS dzieci, wobec których ci 
rodzice nigdy rodzicami nie byli. W polskim pra-
wie jest tak, że osoba, która wymaga opieki i nie 
jest samodzielna, może polegać albo na opiece 
swojej rodziny, albo na opiece państwa w domu 
pomocy społecznej. Koszt pobytu w domu pomo-
cy społecznej jest pokrywany w części – 70%, tyle 
można pobrać – z renty lub emerytury osoby, która 
przebywa w domu pomocy społecznej. Pozostałą 
część kosztów pobytu ma obowiązek pokryć rodzi-
na. Jeśli tej rodziny nie ma, obowiązek przejmuje 
gmina, w której osoba przebywająca w domu po-
mocy społecznej miała, że tak powiem, ostatni ad-
res zamieszkania.

Wydawałoby się, że to jest bardzo… To jest bardzo 
rozsądne rozwiązanie. Najpierw rodzice mają obo-
wiązek do pełnoletności albo do czasu skończenia 
studiów wychowywać, utrzymywać swoje dziecko. 
Ale oznacza to tyle, że dziecko ma obowiązek wobec 
swoich rodziców wspomagać ich wtedy, kiedy oni 
nie domagają i są samotni. Chodzi o te 2 przesłan-
ki: rodzic zachowywał się tak, jak trzeba wobec swo-
jego dziecka, a dziecko także zachowuje się zawsze 
w porządku wobec swojego rodzica. Jednak sytuacja 
jest inna wtedy, kiedy rodzic nie zachowywał się jak 
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rodzic. Odszedł od rodziny, nie płacił alimentów, sto-
sował przemoc w rodzinie. Dzisiaj jest tak, że jeśli się 
udowodni, że to miało miejsce, to wtedy sąd i urzęd-
nicy pomocy społecznej z danej gminy mają podstawę 
do zwolnienia dziecka z obowiązku płacenia za tego 
rodzica. Ale często bywało tak, tak było szczególnie 
w latach dużo wcześniejszych niż 2010, 2011, kiedy 
wprowadziliśmy do polskiego porządku prawnego 
ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie… 
Od tego czasu ciągle ją uzupełniamy, wprowadzamy 
sprawniejsze, lepsze rozwiązania prawne. Ale daw-
niej bywało tak – państwo o tym wiecie – że prało 
się brudy we własnym domu, nie wynosiło się ich na 
zewnątrz. Tak więc dramat krzywdzonego dziecka 
i rodzica odbywał się w czterech ścianach. Bywało 
też tak, że nie występowało się o rozwód, tylko jeden 
z rodziców – z przykrością stwierdzam, że najczę-
ściej był to mężczyzna – zabierał swoje walizki i wy-
prowadzał się, zostawiając dzieci i drugiego rodzica, 
matkę, zupełnie samych. O rozwód nikt nie wystę-
pował. I w tym stanie prawnym dziecko, które osią-
gnęło pełnoletność, ma dzisiaj obowiązek płacić za 
pobyt takiego rodzica – tego, który je opuścił, który 
nie dbał o nie, który nie płacił alimentów, który sto-
sował… No ale nie ma konkretnych dowodów na to, 
że w taki sposób się zachowywał. I dzisiaj to dziecko 
musi płacić. To nie jest sprawiedliwe.

Propozycje rządowe idą w kierunku naprawienia 
tej wyraźnej niesprawiedliwości i rozszerzają kata-
log osób o te, które mogą być zwolnione z obowiązku 
alimentacji osoby dorosłej, swojego rodzica. Komisja 
jednomyślnie poparła ustawę. I taką rekomendację 
przedstawiam Wysokiej Izbie. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
senator sprawozdawczyni.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę.

SENATOR 
STANISŁAW GOGACZ 

Pani Senator, ja mam następujące pytanie. 
Art. 64 wymienia, po nowelizacji, w kilku punktach 

sytuacje, w których można częściowo lub całko-
wicie zwolnić z opłat osobę kierowaną do domu 
pomocy społecznej. Do tej pory, we wciąż obowią-
zującym prawie jest tak, że… W pkcie 6 jest mowa 
o tym, że jest zwolnienie z takiej opłaty, jeżeli oso-
ba zobowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi 
wyrok sądu oddalający powództwo…

(Senator Magdalena Kochan: Tak.)
…o alimenty. W tej nowelizacji jest dodawany 

pkt 7, który zmierza do tego, żeby zwolnić z opła-
ty za pobyt w domu pomocy społecznej w sytuacji, 
w której osoba, która jest do opłaty zobowiązana, 
wykaże… No i teraz moje pytanie: co to znaczy „wy-
każe”? Czy tu chodzi o wywiad rodzinny? Czy pani 
nie wydaje się, że pkt 6 zawierał tę treść, te moż-
liwości, jakie znajdujemy w dodawanym pkcie 7? 
Jeżeli chodzi o wyrok, o orzeczenie, to sprawa jest 
oczywista. Ale tutaj mamy sytuację taką… Co będzie 
ważniejsze, czy wyrok, czy też to, co dana osoba 
wykaże? Czy ta osoba powinna postarać się o orze-
czenie, czy po prostu postarać się, żeby w ramach 
dokumentów, które przedstawi, udowodnić bez 
orzeczenia, bez wyroku, że…

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Panie Senatorze, chciałabym powiedzieć, że 
pierwszy etap występowania o zwolnienie z obo-
wiązku alimentacji wobec swojego rodzica prze-
bywającego w domu pomocy społecznej dokonuje 
się w gminie, w której ostatnio przebywał rodzic. 
Najczęściej to się tak odbywa, że brak opieki wo-
bec takiej osoby… Ona jest niesamodzielna – my-
ślę o tym schorowanym rodzicu – i trafia do domu 
pomocy społecznej. Gmina szuka jego najbliższych, 
którzy, ponieważ ten człowiek ich opuścił, dzi-
siaj nawet nie wiedzą, że on w takiej sytuacji jest. 
Pierwsze zetknięcie się z nim osoby, którą się jak-
by przywołuje do alimentacji, następuje poprzez 
gminę, urzędnika gminy, który dzisiaj bez tego 
orzeczenia sądu nie może podjąć innej decyzji niż 
obciążyć to opuszczone wcześniej dziecko obowiąz-
kiem alimentacji swojego rodzica. Ale w myśl tych 
zapisów on już będzie miał podstawy – możliwość 
wywiadu środowiskowego, dopytania byłych są-
siadów, byłych kolegów, współmieszkańców gmi-
ny, może zapytać w wywiadzie środowiskowym 
o to, jak zachowywał się wobec swoich dzieci ten-
że przebywający dzisiaj w domu pomocy społecz-
nej rodzic. 
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Przepis otworzył się na innego rodzaju sytuacje, 
że nie tylko wyrok sądu i nie tylko zeznania świad-
ków mogą być podstawą do nieobciążania alimenta-
cją tego zaniedbywanego wcześniej dziecka, a dzisiaj 
dorosłego. Jest to więc przepis idący we właściwym 
kierunku, ale nie przepis, który mówiłby: każdy bez-
karnie może się zrzec obowiązku alimentacji swo-
ich rodziców. Nie, to jest poprzedzone wywiadem 
środowiskowym, znajomością rzeczy. Nie wszyst-
ko w prawie da się napisać enumeratywnie, szcze-
gólnie wtedy, kiedy chodzi o kontakt rodziców. Wie 
pan, w tych starszych rodzinach o rozwodach nie 
mówiło się tak jak dzisiaj, że rodzice się… Często 
rozchodzili się bez rozwodu, nikt o ten rozwód nie 
występował i nikt nie występował o alimenty. Tata 
wyszedł – trudno, mama jakoś sobie radziła. A dzi-
siaj dzieci z tego związku są obciążane alimenta-
cją ojca, który ich nie widział 20–30 lat. Tak więc to 
można sprawdzić i niekoniecznie potrzebny jest do 
tego wyrok sądu, orzeczenie sądu. Można to robić 
wcześniej i to jest sprawiedliwe. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Pani Senator Sprawo- 

zdawczyni.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister – czło-
nek Rady Ministrów, pan Michał Wójcik.

Czy pan minister zechce zabrać głos w spra-
wie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowi-
sko rządu? Pytanie to ma z mojej strony charakter 
wyraźnie retoryczny, bo pan minister zmierza 
w stronę mównicy, co oznacza, że zaprezentuje 
stanowisko rządu.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW 
MICHAŁ WÓJCIK:

Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni 

Państwo!
5 godzin czekałem na swoje wystąpienie, ale nie 

był to czas stracony, bo była intrygująca dyskusja 
przy innych punktach. Ale zacznę może zupełnie 

nietypowo. Przez 6 lat tutaj do państwa przycho-
dzę, najczęściej jako wiceminister sprawiedliwo-
ści miałem okazję być, ale zacznę od podziękowań. 
Chciałbym podziękować i komisji, i pani przewod-
niczącej Kochan, i wszystkim członkom komisji, 
zarówno z obozu rządzącego, jak i z opozycji. Jest 
to rzecz nietypowa, niecodzienna, że tak powiem, 
że przy okazji jakichś projektów czy ustaw potrafi-
my mieć to samo zdanie, potrafimy reagować w ten 
sam sposób na niesprawiedliwość, z którą spoty-
kają się nasi rodacy. A przykład tych przepisów to 
jest ewidentny błąd w porządku prawnym, jest tu 
luka. Podobno luk prawnych nie ma, ale, jak widać, 
są, w tym przypadku tak było, że trzeba było inter-
wencji ustawowej dokładnie w ustawie o pomocy 
społecznej, żeby wyjść naprzeciw sprawiedliwości. 

Pani przewodnicząca Kochan mówiła już o tym, 
gdzie do tej niesprawiedliwości dochodzi. No, je-
żeli nie ma więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicem 
– mamą czy ojcem – nie ma tej więzi czasami, 
Szanowni Państwo, kilkadziesiąt lat, a po kilku-
dziesięciu latach komornik wchodzi na konto tej 
osoby, która jest, zgodnie z przepisami ustawy, 
zobowiązana do opłacenia pobytu w domu pomo-
cy społecznej swojego ojca czy matki, to nie jest 
to sprawiedliwe. Rodzic się nim nie interesował, 
może się znęcał, ale nie ma wyroku. Przecież takie 
sytuacje są, takie jest życie. Jeśli nie było żadnej 
więzi, nie było chęci zajmowania się wychowaniem 
dziecka, dbaniem o jego rozwój w obszarze kultury, 
sportu, edukacji, to jak można, Szanowni Państwo, 
uznać za sprawiedliwe to, że komornik wchodzi na 
konto tego dziecka i zabiera mu po prostu pienią-
dze? Nie ma tutaj żadnej dyskusji. Takie sytuacje 
były opisywane – to były ludzkie tragedie – przez 
wiele mediów.

Chciałbym także podziękować pani senator 
Lidii Staroń, która pochyliła się nad tym pro-
blemem, i  tym wszystkim senatorom, którzy 
– przecież od was również wyszła taka inicjaty-
wa – pracowali nad tą sprawą. To nieważne, czy 
zgłoszono to w Sejmie, czy w Senacie. Ważne, że 
idziemy w dobrym kierunku, że wszystko wskazuje 
na to, że te nowe przepisy zostaną uchwalone. To 
prawda, że w Sejmie, kiedy nad tym procedowano, 
doszło do niecodziennej sytuacji i wszyscy zagło-
sowali za tym rozwiązaniem.

Problem chciano rozwiązać na takiej zasadzie, 
żeby przyjąć do porządku prawnego tzw. klau-
zulę współżycia społecznego, klauzulę general-
ną. Oczywiście czasami stosuje się ją w porządku 
prawnym, ale to jest klauzula, która jest bardzo 
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nieostra. Dla samego pracownika socjalnego by-
łaby ona zbyt szeroka, żeby mógł on bez żadnych 
wątpliwości podejmować stosowne decyzje co do 
tego, czy dana osoba ma płacić, czy nie. Jak pracow-
nik socjalny ma to ocenić? On i tak wykonuje ciężką 
pracę. Załóżmy, że w którymś momencie styka się 
z jakimś problemem i widzi, że w przepisach nie 
wskazano tego konkretnego przypadku, z którym 
ma do czynienia, ale jest klauzula generalna, klau-
zula zasad współżycia społecznego. No, ona może 
być różnie rozumiana.

Na ten temat wypowiadali się rzecznicy praw 
dziecka i rzecznicy praw obywatelskich, którzy 
chcieli uregulowania tej kwestii. Wypowiadali 
się, Szanowni Państwo, sami pracownicy socjal-
ni. Polska Federacja Związkowa Pracowników 
Socjalnych i Pomocy Społecznej w 2017 r. podpisała 
się pod pismem skierowanym do resortu rodziny 
i do rzecznika praw dziecka. Oni sami stwierdzili, 
że w praktyce spotykają się z takimi sytuacjami, 
że muszą podejmować niesprawiedliwe decyzje. 
No, oni widzieli, że to jest niesprawiedliwe, że to 
jest nieuczciwe, i prosili o uregulowanie tej sprawy.

I my to regulujemy. Jak regulujemy? W 2 ob-
szarach. W ustawie o pomocy społecznej – zacznę 
może od tego łatwiejszego obszaru – jest przepis 
art. 64a, który zmieniamy. Ten przepis art. 64a 
mówi o tym, że jeżeli ktoś dysponuje wyrokiem 
sądowym skazującym za popełnienie umyślnego 
przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę okre-
ślonych osób – konkretnie chodzi o osobę obowią-
zaną do wnoszenia opłaty, małoletniego lub rodzica 
– to wówczas sąd… Jeżeli ktoś przedstawi takie 
orzeczenie, to obligatoryjnie zwalnia go to z opłat, 
on się niejako ekskulpuje. Sąd obligatoryjnie zwal-
nia taką osobę od zapłaty, trzeba tylko przedstawić 
ten dokument.

Ale są tutaj, w tym przepisie, 2 problemy. Po 
pierwsze, co znaczy „umyślne przestępstwo z uży-
ciem przemocy”? A rozpijanie małoletniego jest 
umyślnym przestępstwem z użyciem przemocy? 
Nie. A niealimentacja jest? Nie jest. Porzucenie 
małoletniego jest? Nie jest. Tu musieliśmy zapro-
ponować pewną zmianę. Szanowni Państwo, nie 
„umyślne przestępstwo z użyciem przemocy”, tyl-
ko „przestępstwo ścigane z oskarżenia publiczne-
go”. I w ten sposób obejmiemy właśnie te wszystkie 
przestępstwa, o których m.in. przed chwilą mówi-
łem. To po pierwsze.

Po drugie, jeżeli przestępstwo zostało popeł-
nione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia 
opłaty, małoletniego i rodzica, no to jest pytanie, 

dlaczego nie dotyczy to zstępnego, dlaczego nie do-
tyczy to dziecka. Przecież to jest logiczne. Chodzi 
także o pełnoletnie, nieporadne ze względu na 
wiek, stan psychiczny lub fizyczny rodzeństwo. 
Wtedy będzie uczciwie, spójnie, systemowo. I tak 
to powinno wyglądać.

Oczywiście jest też inna sprawa, która powinna 
być uregulowana, a nie była uregulowana. Chodzi 
o zatarcie skazania. My proponujemy dodanie: 
„chyba że skazanie uległo zatarciu”. No, takie są 
zasady gry. Dzisiaj nie ma tego w porządku praw-
nym, nie ma tu mowy o zatarciu skazania, ale wia-
domo, że jeżeli następuje zatarcie, to ono niesie ze 
sobą określone konsekwencje na różnych polach. 
Nie widzimy powodu, dla którego ta przesłanka nie 
miałaby być wprowadzona. To przede wszystkim.

Jeżeli chodzi o fakultatywny… Tutaj właśnie to-
czyła się ta cała dyskusja, jak rozstrzygnąć kwe-
stię braku więzi, w jaki sposób to zapisać, żeby sąd, 
a najpierw pracownik socjalny mogli ocenić, że 
rzeczywiście jest to przesłanka, która upoważnia 
do tego, żeby nie obciążać danej osoby płatnością. 
I  my zaproponowaliśmy, Szanowni Państwo, 
przepis – dokładnie w art. 64 dodaliśmy pkt. 7 – 
w którym mówimy, że osoba obowiązana do wno-
szenia opłaty powinna wykazać, w szczególności 
na podstawie dokumentów dołączonych do wnio-
sku, rażące naruszenie przez osobę kierowaną do 
domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu 
obowiązku alimentacyjnego bądź innego obowiązku 
rodzinnego względem tej osoby. Czyli chodzi o ra-
żące naruszenie. Co znaczy „rażące”? – pytało wie-
le osób. Określenie „rażące”, Szanowni Państwo, to 
jest pojęcie, które pojawia się w przepisach prawa, 
w różnych. Jeżeli będzie potrzeba, to ja oczywiście 
to podam. To oznacza, że już od wielu lat jest stoso-że już od wielu lat jest stoso-t stoso-
wana przez sądy taka praktyka. Są konkretne orze-
czenia, gdzie jest wyjaśnienie, jak sąd rozumie słowo 
„rażące”. Jako niebudzące wątpliwości, na pierwszy 
rzut oka jasne, oczywiste. No więc to jest pierwsza 
rzecz. Rażące nie oznacza każde. Może pojawić się 
takie pytanie i pojawiały się takie pytania, czy w ta-
kim razie, jeżeli coś tam było nie tak z obowiązka-
mi rodzinnymi, np. ktoś nie dbał o swoje dziecko, 
to znaczy, że może się w ten sposób ekskulpować. 
No nie, musi być rażące, wyjątkowe naruszenie. 
Sąd będzie wiedział dokładnie, jakie to są sytuacje. 
Oczywiście orzecznictwo w jakiś sposób to uregulu-two w jakiś sposób to uregulu-
je, jeszcze bardziej doprecyzuje. To pierwsza sprawa.

Sprawa druga. Pierwsza dotyczy określenia 
„rażące”, jeżeli chodzi o obowiązek alimentacyj-
ny. Dlaczego? Dlatego, że, Szanowni Państwo, 
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często się tak zdarza – o tym pani przewodniczą-
ca Kochan mówiła – że po opuszczeniu domu przez 
kobietę lub mężczyznę, mężczyzna z kobietą czy 
kobieta z mężczyzną nie chcą mieć ze sobą już nic 
do czynienia, nie chcą iść na salę sądową, nie chcą 
już prowadzić postępowania, nie chcą nawet tych 
alimentów. Chcą zerwać więzi. No więc nie ma wy-
roku. W takiej sytuacji, jeżeli to trwa przez jakiś 
dłuższy czas i ma charakter rażący, bo nie dbał, nie 
dbała o dzieci – to zależy, kobieta czy mężczyzna – 
no to wówczas jest podstawa do ekskulpowania się.

Drugi przykład – naruszenie obowiązków, 
również rażące, rodzinnych. Te obowiązki rodzin-e, rodzinnych. Te obowiązki rodzin-
ne, Szanowni Państwo, są zapisane w kodeksie ro- są zapisane w kodeksie ro-odeksie ro-
dzinnym i opiekuńczym. To jest, Szanowni Państwo, 
art. 95. Co to jest? Otóż, to jest obowiązek wzajem-
nego szacunku i wspierania się rodziców i dzieci, 
obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy 
nad osobą i majątkiem dziecka, obowiązek troszcze-
nia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, przy-
gotowania dziecka do pracy, utrzymywania stałego 
kontaktu, uczęszczania przez dziecko na zajęcia 
szkolne… To są konkretne przypadki, które mogą 
dać podstawę do zwolnienia z płatności.

Nie chcę już rozszerzać tego tematu. Chciałbym 
państwa prosić o to, żeby życzliwie potraktować tę 
propozycję. Myślę, że na tym polu zapewne mamy 
jednolite stanowisko, tak sądzę, niezależnie od 
tego, czy ktoś jest w obozie władzy, czy w opozy-
cji. To jest błąd systemowy, który trzeba naprawić, 
i tutaj po prostu nie ma polityki. Ja oczywiście nie 
mogę obiecać, Panie Marszałku, że nie stanę tu nie-
bawem z kolejną propozycją, która już nie znajdzie 
takiego zrozumienia z państwa strony, ale taki jest 
sens polityki, to jest rzecz oczywista. Jednak w tym 
akurat przypadku musimy naprawić rażącą nie-
sprawiedliwość systemu. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
W związku z pana zastanawianiem się, skąd 

w systemie prawnym bierze się bezwzględny nakaz 
miłości do własnych rodziców, dochodzę do wnio-
sku, że z nauczania Jezusa Chrystusa. Ale ja aku-że z nauczania Jezusa Chrystusa. Ale ja aku-le ja aku-
rat z faktu, że ten rząd przedstawia projekt, który 
w bardzo jaskrawy sposób odbiega od nauczania 
Kościoła… Ja się tym nie martwię. Ja będę za tą 
ustawą głosował. To tyle na temat tego, co nas dzi-
wi, Panie Ministrze.

(Minister – Członek Rady Ministrów Michał 
Wójcik: Dziękuję bardzo.)

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Tak, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Panie Ministrze, trochę mnie pan 

przeraził tym zatarciem skazania. Bo standardowo 
jest to 10 lat od ukończenia kary, mogą być krótsze 
okresy. Tak więc w przypadku takim, nazwałbym 
to, typowym, że, załóżmy, ojciec, nie wiem, znęcał 
się nad swoim dzieckiem, i to było wtedy, kiedy to 
dziecko było dzieckiem, następnie został skazany, 
załóżmy, na 3 lata czy 5 lat –nie wiem, możemy tu-
taj gdybać – wyszedł z więzienia po tych 5 latach, 
upłynęło 10 lat, 15 lat i ten ojciec po okresie, nie 
wiem, 30 lat stał się niedołężny i teraz musi być 
w DPS… No i on może się tym przepisem zasłonić, 
bo na pewno minęło… Znaczy to jego przestępstwo 
jest zatarte. Żebyście państwo tutaj po prostu nie 
wylali dziecka z kąpielą. Chcieliście dobrze i prze-
dobrzyliście, wprowadzając to zatarcie. Efekt bę-
dzie taki, że zamiast poprawić sytuację…

(Sygnał timera)
…pogorszycie sytuację osób, które starają się 

zwolnić z kosztu i z obowiązku alimentacyjnego.
(Głos z sali: Było „czy”?)
(Głos z sali: Tak.)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Pan senator Czerwiński zaczął swoje pytanie 
od słowa „czy” i logika wskazuje, że, w jego intencji 
przynajmniej, było to pytanie. A pan minister ma 
teraz pełne prawo, aby się do tego pytania odnieść.

MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW 
MICHAŁ WÓJCIK

Panie Senatorze, według mojej wiedzy już dzi-
siaj instytucje powinny w istocie stosować zatarcie. 
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Jeżeli mają taką wiedzę, to… Jeżeli przestępstwo 
uległo zatarciu, to nie może być podstawą… To już 
dzisiaj wynika… Tylko nie ma tego w przepisach 
konkretnych. To musi być w przepisie zapisane. 
No, Panie Senatorze, to jest porządek prawny, nie 
możemy po prostu odbiegać od instytucji, która aku-
rat prawo karne materialne reguluje, nie możemy 
przyjmować regulacji, odbiegając systemowo od in-
stytucji, która normalnie w prawie funkcjonuje. No, 
nie możemy tego zrobić. I mogę powiedzieć, że to 
już dzisiaj, jest stosowane. Zatarcie to jest przesłan-
ka do tego, żeby fakultatywnie zwolnić daną osobę 
z płatności przez… Mówię o najpierw pracowniku 
socjalnym, a później ewentualnie samorządowym 
kolegium odwoławczym czy też sądzie administra-
cyjnym. No, musi być coś za coś. Ale to jest już dzi-
siaj, tylko nie jest wpisane w porządek.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie widzę więcej senatorów, którzy…
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie, jestem.)
Przepraszam, jeszcze pan senator Czerwiński.
(Głos z sali: Jest, jest.)
Przepraszam, bo ja nie do końca widziałem. Pan 

senator podniósł rękę, tak?

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Tak, podniosłem rękę.
Panie Ministrze, ja odnoszę wrażenie, że to za-

tarcie jest po to, żeby nie można było zwolnić osoby 
zobowiązanej z opłaty za DPS. Jeszcze raz: jeśli jest 
zatarcie skazania, nie było przestępstwa z punk-
tu widzenia prawnego, a to oznacza, że nie można 
występować o zwolnienie. Przynajmniej ja tak ro-
zumuję. Być może…

(Minister – Członek Rady Ministrów Michał 
Wójcik: Zawsze można wystąpić.)

…sformułowanie tego przepisu jest…

MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW 
MICHAŁ WÓJCIK

Przepraszam, że przerwę. Zawsze moż-
na wystąpić, bo są 2 podstawy. No jedna jest 

obligatoryjna. I to zatarcie skazania jest wpisane 
w tej przesłance obligatoryjnej, czyli tam, gdzie… 
Tak jak państwu mówiłem: przedstawiasz wy-
rok i na podstawie tego wyroku sąd ma obowią-
zek zwolnić cię z płacenia za pobyt pensjonariusza 
w domu pomocy społecznej. Ale jest jeszcze dru-
ga podstawa, to jest podstawa fakultatywna. Czyli 
to nie jest tak, że to nie jest regulowane, Panie 
Senatorze.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Przepraszam, Panie Marszałku. Jeśli mogę, to…
(Głos z sali: Tak, tak.)
Być może jestem upierdliwy, też dla tych kultu-

ralnych, którzy przerywają…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak, to prawda.)
No, kulturalnych inaczej.
Panie Ministrze, prosta sprawa. Powiedzmy, 

że ja jestem dzieckiem i muszę płacić za mojego – 
przepraszam moich rodziców – załóżmy, wyrod-
nego ojca, który sobie poszedł do DPS. I jeśli mam 
wyrok, który jeszcze nie uległ zatarciu, to nie będę 
płacił, a jeśli mam wyrok, który już uległ zatarciu, 
co się zdarza w większości przypadków, z punktu 
widzenia czasowego, z punktu widzenia logiki, to 
będę płacił. Proszę zauważyć: tutaj zatarcie prze-
szkadza. Może rzeczywiście była to ocena sądowa, 
ale w tej chwili jest to obligo.

MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW 
MICHAŁ WÓJCIK

Niekoniecznie, Panie Senatorze. Jeszcze raz. Są 
2 podstawy: fakultatywna i obligatoryjna. Zatarcie 
jest w przypadku podstawy obligatoryjnej. Jeżeli 
nie zatrze się, to płaci pan, jeżeli się zatrze – 
w przypadku podstawy obligatoryjnej – nie płaci 
pan. Ale jest jeszcze podstawa fakultatywna. To jest 
to, o czym mówiłem, to jest druga przesłanka, czyli 
sytuacja osobista i te przesłanki, które wprowadzi-
liśmy, to druga podstawa, drugi obszar, podstawa 
fakultatywna.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
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Czy są jeszcze jakieś pytania do  pana ministra? 
Nie ma.

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu w trybie zdalnym panią 

senator Lidię Staroń.
(Rozmowy na sali)
Pani Senator, mamy pewne problemy technicz-

ne, nie słyszymy pani.
(Głos z sali: Nie słyszymy.)
Pani Senator Lidio Staroń, czy słyszymy się?
(Głos z sali: Nie.)
(Głos z sali: Pomińmy tę wypowiedź i jedźmy 

dalej.)
(Głos z sali: Koniec.)
Minuta przerwy technicznej.
(Rozmowy na sali)
Następuje jeszcze próba kontaktu z  panią 

senator.
(Rozmowy na sali)
No dobrze, nie mamy kontaktu z panią senator, 

w związku z czym informuję, że lista mówców zo-
stała wyczerpana.

Dla porządku informuję, że senatorowie Gorgoń-
Komor, Świlski, Pęcherz, Łuczak, Gromek i Szwed 
złożyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

(Głos z sali: Pani Agnieszka…)
(Senator Magdalena Kochan: Dajcie kogoś za 

panią Agnieszkę.)
Informuję, że wniosek o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożyła pani senator Lidia Staroń.
Zamykam dyskusję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie 
się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
sprawozdania.

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

Ogłaszam 5 minut przerwy.
Po przerwie odbędzie się głosowanie.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 34 
do godziny 14 minut 40)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Wznawiam obrady.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Proszę już państwa senatorów o ciszę i o zaj-
mowanie miejsc.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porządku obrad: ustawa o  jedno-
razowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy 
opozycji antykomunistycznej oraz osób represjo-
nowanych z powodów politycznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 575, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 575 A.

Przypominam, że Komisja Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej dostrzegła potrzebę wpro-
wadzenia zmian legislacyjnych wykraczających 
poza materię ustawy i na podstawie art. 69 ust. 1 
Regulaminu Senatu przedstawiła wniosek o pod-
jęcie inicjatywy ustawodawczej. Wniosek ten wraz 
z projektem ustawy zawarty jest w druku nr 595.

Przypominam, że wniosek o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej przedstawiany jest przez sprawoz-
dawcę wraz ze sprawozdaniem komisji w sprawie 
rozstrzyganej ustawy. Po wysłuchaniu wniosku 
Senat rozstrzyga w głosowaniu o przystąpieniu do 
drugiego czytania projektu ustawy. W przypadku 
przyjęcia wniosku drugie czytanie przeprowadza 
się na tym samym posiedzeniu, jako odrębny punkt 
porządku obrad. Niepodjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do drugiego czytania oznacza skie-
rowanie projektu do rozpatrzenia w trybie określo-
nym w dziale IX Regulaminu Senatu.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i  Społecznej, senator Magdalenę 
Kochan, o zabranie głosu i przedstawienie spra-
wozdania komisji w  sprawie rozpatrywanej 
ustawy, a także wniosku komisji o podjęcie inicja-
tywy ustawodawczej w sprawie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o działaczach opozycji antyko-
munistycznej oraz osobach represjonowanych 
z powodów politycznych oraz ustawy o orderach 
i odznaczeniach.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Procedowana ustawa jest przedłożeniem posel-

skim, które, od razu uprzedzę, uzyskało jednomyśl-
ność w Sejmie. Ustawa przewiduje jednorazową 
wypłatę kwoty 3 tysięcy zł każdej osobie, która ma 
status działacza opozycji antykomunistycznej albo 
osoby represjonowanej. Kwota ta nie może być za-
jęta przez komornika, nie może być opodatkowana 
podatkiem dochodowym, nie wolno jej wliczać do 



172

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 15 grudnia 2021 r.

Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej  
oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

wszystkich kryteriów, które wpływają na wypłatę 
określonych środków z pomocy społecznej.

Nie było co do przedmiotu tej ustawy dys-
kusji podczas obrad 10 grudnia bieżącego roku, 
czyli podczas obrad Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej. Wszyscy uznaliśmy, że to 
krok we właściwym, dobrym kierunku. Dopiero co 
podjęliśmy ważną dla Senatu uchwałę dotyczącą 
tragicznych wypadków w kopalni „Wujek” i jutro, 
jak wiem, delegacja Senatu będzie w miejscu tej 
tragedii. Myślę, że jeśli chodzi o tę symboliczną, 
bo przecież niezbyt wielką kwotę, której wypłatę 
posłowie przyznali osobom zasłużonym dla naszej 
wolności, to przynajmniej tyle im winniśmy. I to 
przeszło przy pełnej aprobacie komisji – padł na-
wet wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Ale 
są w niej błędy legislacyjne związane z na tyle nie-
precyzyjnie sformułowanymi przepisami, że będą 
one powodowały kłopot w interpretacji, czym to 
świadczenie jest. Legislatorzy senaccy wskazali te 
błędy i mówiąca do państwa przejęła zapropono-
wane poprawki.

Oprócz tego w trakcie posiedzenia komisji za-
brali głos przedstawiciele środowiska, którzy byli 
także autorami wniesionego wcześniej, dużo wcze-
śniej, do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projektu 
ustawy uzupełniającej katalog należnych im praw 
o kolejne prawo, które ich zdaniem jest ważne. Ten 
projekt ustawy podpisało ponad 200 osób ze środo-
wiska, osób, które stoją dzisiaj często po 2 stronach 
barykady politycznej. Ale w tej kwestii wszyscy 
mieli podobne zdanie – przynajmniej jeśli chodzi 
o te blisko 250 osób, które podpisały się pod pro-
jektem ustawy. Sejm do tej pory nie zajął się tym 
projektem ustawy, wniesionym przez środowisko, 
w związku z czym zwrócono się z propozycją pod-
jęcia inicjatywy ustawodawczej do senatorów.

Podjęliśmy ten trud, ale w oparciu także o bar-
dzo rzetelną pracę pań legislatorek, którym z tego 
miejsca najserdeczniej dziękuję, bo przedłoże-
nie i poprawki, które mogliśmy wprowadzić jako 
ewentualne uzupełnienie ustawy o jednorazowym 
świadczeniu pieniężnym, wykraczały poza zakres 
ustawy. I w związku z tym 2 rzeczy, które były bar-
dzo istotne dla środowiska.

Pierwsza z nich to możliwość występowania 
z wnioskiem o nadanie pośmiertnie statusu działa-
cza opozycji antykomunistycznej albo osoby repre-
sjonowanej przez te władze. Dzisiaj mogłyby wedle 
tej propozycji – podtrzymanej przez mówiącą te 
słowa – występować o to takie osoby, które pra-
cują w stowarzyszeniach pozarządowych, które 

pracują w stowarzyszeniach zwykłych i w funda-
cjach. Chodzi najzwyczajniej w świecie o pamięć 
o tych ludziach, którzy nie chcieli z różnych powo-
dów wystąpić o ten status, ale których po śmierci 
chcą uhonorować ich najbliżsi czy osoby z otocze-
nia, czy współobywatele, czy działacze opozycji. 
Oni chcą powiedzieć i przypomnieć wszystkim, 
że pan X czy pani X chociaż wcześniej nie wystą-
pili o ten status, to jednak na ten status zasługują. 
Przychyliliśmy się do tej prośby w komisji, uzna-
jąc, że ta propozycja jest dobra i że powinniśmy ją 
wprowadzić w trybie art. 69.

Druga rzecz dotyczy poszerzenia katalogu osób 
mogących się starać o status działacza opozycji an-
tykomunistycznej o takie przypadki, które znają 
państwo z tego środowiska. Mianowicie chodzi 
o takie osoby, które z różnych powodów, najczę-
ściej bardzo dramatycznych powodów, bardzo czę-
sto osobistych powodów – szantażu, wymagania, 
groźby, strachu – podpisały ze służbami umowę 
o współpracę, ale nigdy tej współpracy nie pod-
jęły. Czyli podpisały umowę, ale często po takim 
podpisaniu poinformowały o tym swoich przeło-
żonych czy kolegów i koleżanki z opozycji i nigdy 
tej współpracy nie podjęły, tzn. nie ma żadnych 
dokumentów w Instytucie Pamięci Narodowej, że 
tę współpracę podjęły. Uznaliśmy, że taka osoba 
może wystąpić z wnioskiem o przyznanie jej sta-
tusu osoby represjonowanej lub działacza opozycji 
antykomunistycznej.

Przy okazji chciałabym powiedzieć także, że 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej wydaje sto-
sowne zaświadczenie w tej kwestii w formie de-
cyzji administracyjnej, od której można się będzie 
odwołać do sądu.

To jest przedłożenie, które wychodzi poza zakres 
ustawy o jednorazowym świadczeniu, ale uważa-
my, że dzięki szybkiej ścieżce może ono uzupełnić tę 
ustawę i wyjść naprzeciw oczekiwaniu środowiska. 
Powiem, że nie w całości to oczekiwanie w przedło-
żeniu w art. 69 spełniamy. Uznaliśmy, że rozciąganie 
wszystkich przywilejów… Może źle się wyraziłam. 
Rozciąganie wszystkich powinności, wszystkich 
możliwości, z jakich mogą korzystać osoby o sta-
tusie osoby represjonowanej lub działacza opozy-
cji antykomunistycznej, na rodzinę tychże osób nie 
jest zbyt dobrym i właściwym krokiem. Uznaliśmy 
także, że niezbyt fortunne – wobec sprzeciwu części 
tego środowiska – jest upublicznianie czy też wy-
wieszanie w formie obwieszczenia listy osób, które 
taki status posiadają. Z jakich powodów? Z takich, 
że na wniosek się ten status otrzymuje, czyli trzeba 
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wykazać chęć posiadania takiego statusu. Są takie 
osoby, które o nadanie tego statusu nigdy nie wy-
stąpiły, pomimo wielkich zasług w walce o wolną 
ojczyznę. I ich wolę w tej kwestii należy uszanować. 
Zadeklarowaliśmy także podczas obrad komisji, że 
jeśli państwo w środowisku solidarnościowym, 
postsolidarnościowym dojdą w tej kwestii do poro-
zumienia, to podejmiemy się pracy nad tego rodzaju 
rozwiązaniem.

Tego dotyczy to przedłożenie. Proszę, żebyśmy 
je procedowali w trybie art. 69 Regulaminu Senatu. 
A ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym 
dla działaczy opozycji antykomunistycznej albo osób 
represjonowanych z powodów politycznych uzyska-
ła jednomyślność komisji. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Robert Mamątow. Bardzo proszę.

SENATOR 
ROBERT MAMĄTOW 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Zwróciły się do mnie stowarzyszenia z podzię-

kowaniem za tę inicjatywę, ale one nie mogą się 
pogodzić z faktem przyznawania tego statusu oso-
bom, które były zarejestrowane jako współpracow-
nik. W takim wypadku dzisiaj oddajemy sprawę 
w ręce sądów, a wcześniej o tym decydował IPN. 
Działacze z tamtych lat uważają, że to jest błąd tej 
ustawy. Oni bardzo dziękują za całą tę ustawę, ale 
ten punkt uważają za błędny. Co pani senator uwa-
ża na ten temat? Czy jest możliwe, żeby wprowa-
dzić poprawkę i to usunąć z tej ustawy?

(Senator Magdalena Kochan: Mam z tym kło-
pot… Mogę, Panie Marszałku?)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Mam z tym kłopot, Panie Senatorze, bo ta grupa 
osób, która przyszła… A te osoby, które w imieniu 
blisko 250, 248 osób podpisanych pod projektem… 
Oni uznają, że to jest krok we właściwą stronę, że 
to jest krok, który… No, nie wiem, czy jestem upo-
ważniona do wymienienia… Jedna z osób, której 
nazwisko jest przytaczane jako nazwisko osoby 
zmuszonej czy też raczej takiej, od której podstęp-
nie pozyskano podpis jakoby dowód współpracy ze 
służbami, pracowała na rzecz podziemia, a wcze-
śniej poinformowała wszystkich swoich kolegów 
i koleżanki, że z tego rodzaju sytuacją spotkała się 
na swojej drodze. Tak więc ci państwo, jeśli cho-
dzi o tę inicjatywę ustawodawczą, w liczbie po-
nad 200 osób uznają, że to jest dobre rozwiązanie 
i to jest rozwiązanie zaczerpnięte z ich projektu. 
Nie mnie osądzać, która strona podzielonego, jak 
wszystko w Polsce, środowiska ma rację. Stąd ini-
cjatywa, co do której każdy z nas, mając swój po-
gląd, może zagłosować tak, jak to uzna za stosowne. 
Ja zaproponowałam takie rozwiązanie, opowiadam 
się za nim.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Ja w  podobnej materii jak pan senator 

Mamątow. Do tej pory była zasada, że osoba, któ-
ra uzyskiwała stosowny dokument z Instytutu 
Pamięci Narodowej, występowała do urzędu, 
której szef jest tu obecny na naszych obradach, 
i ten urząd nadawał jej status działacza opozycji 
antykomunistycznej.

(Senator Magdalena Kochan: To się nie 
zmienia.)

Ja rozumiem. Tylko że IPN nie wydawał za-
świadczenia osobie, która równolegle być może 
też była prześladowana przez SB, ale np. podję-
ła współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Zatem 
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ustawodawca w tej chwili wrócił do takiej sytuacji, 
jaka była w przypadku pierwszych statusów oso-
by pokrzywdzonej, bo w latach 2002–2005 status 
osoby pokrzywdzonej mogła uzyskać tylko osoba, 
która jednoznacznie była prześladowana czy były 
wobec niej podjęte działania ze strony aparatu re-
presji PRL. Tymczasem po 2005 r. nastąpiła zmiana 
i również osoby, które równolegle albo wcześniej…

(Sygnał timera)
…albo później podejmowały takie działania, mo-

gły uzyskać status osoby pokrzywdzonej.
Teraz pytanie moje jest takie: po co burzyć ten 

stan, który mamy obecnie, pozostawiając tym oso-
bom, które chcą się ubiegać o taki status, możli-
wość podjęcia działań sądowych? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Pani Senator.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Panie Senatorze, dzisiaj o status osoby, działa-
cza opozycji antykomunistycznej w myśl zapisów 
tej ustawy może się starać także taka osoba, wobec 
której w IPN istnieje jeden dokument, jeden, po-
twierdzający, że podpisała zgodę na współpracę, ale 
nie ma ani jednego dokumentu, który by tę współ-
pracę potwierdzał. Państwo wiecie, że wymuszanie 
tego rodzaju podpisów pod deklaracją współpra-
cy miało różne barwy, rzadko miłe, bardzo często 
wyglądało to tak, że mówiono: jak nie podpiszesz, 
to żona…, jak nie podpiszesz, to dziecko…, jak nie 
podpiszesz… itd., itd.

(Rozmowy na sali)
Zostawiam ocenę tamtych działań i powodów 

podpisywania takiego dokumentu. Zostawiam to. 
Jedno jest pewne, że jeśli za tą jednorazową chwilą 
słabości czy też chwilą powodowaną troską o kogoś 
więcej niż siebie samego nie poszły konkretne dzia-
łania, nie poszła współpraca, nie ma na nią w IPN 
żadnych dokumentów, to ta osoba może starać się 
o status działacza opozycji antykomunistycznej. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pani Senator, mam 2 pytania związane z po-

prawkami, które chcecie państwo złożyć do oma-
wianej ustawy, a dodatkowo jeszcze 1 zasadnicze 
pytanie dotyczące tej inicjatywy, czyli druku sza-
rego, oznaczonego S.

Pytania związane z  poprawkami. Jedna 
z tych poprawek tak naprawdę dokonuje zmiany 
redakcyjnej…

(Senator Magdalena Kochan: Tak.)
…przenosi jeden z punktów z jednego miejsca 

do drugiego. Nie wiem, czy to jest sensowne, ale to 
jest inna kwestia. Być może pani mi wyjaśni sens 
tego, czyli poprawki nr 1 i 2 łącznie.

Kolejna z tych poprawek, trzecia i ostatnia, 
skreśla przepis stanowiący, że w przypadku, kie-
dy nie jest to określone w tej ustawie, stosuje się 
kodeks postępowania administracyjnego. A w usta-
wie, nazwałbym to, matce, czyli o działaczach 
opozycji antykomunistycznej… (Sygnał timera) …
również stosuje się k.p.a. Czy nie będzie tu niespój-
ności? W jednym z przepisów szczegółowych tego 
nie stosujemy. W całej ustawie stosujemy k.p.a., 
a w przepisie szczegółowym związanym z tą usta-
wą nie.

(Rozmowy na sali)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Pan senator już skończył.
Bardzo proszę.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Panie Senatorze, powiem tak: to są bardzo 
techniczne zapisy, stricte legislacyjne. Ja tutaj 
polegam bardziej na zdaniu państwa legislato-
rów, wytrawnych prawników niż na swoich od-
czuciach. Jeśli uznają, że oczywiste jest to, że 
szef urzędu kombatantów będzie realizował za-
dania wynikające z tej ustawy i nie ma potrzeby 
wprowadzania w tej kwestii dodatkowych zapi-
sów, to im ufam, te błędy legislacyjne przyjęłam 
jako swoje i  rekomenduję państwu przyjęcie 
poprawek.
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WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Czy pan senator chciałby jeszcze dopytać?

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Tak, jeszcze raz, ale chciałbym to wyraźnie 
oddzielić.

Teraz kwestia proponowanej nowelizacji, czyli 
mówimy o szarym druku, o druku nr 595.

Otóż tutaj według mnie zasadniczym proble-
mem jest to, że my nie wiemy, kto do pani przy-
szedł, chcąc rozmiękczyć – tak bym to określił 
– postanowienia tej głównej ustawy, ustawy o dzia-
łaczach opozycji antykomunistycznej. Ja prze-
czytam, co państwo proponujecie w ramach tej 
specjalnej ścieżki, specjalnej inicjatywy, co chce-
cie usunąć z tej ustawy. Chodzi mianowicie o to, 
że przez dokumenty wytworzone przy udziale oso-
by, która stara się o ten status, przy operacyjnym 
zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeń-
stwa państwa rozumie się także pomoce ewiden-
cyjne, takie jak dzienniki rejestracyjne, inwentarze 
archiwalne, karty ewidencyjne i Zintegrowany 
System Kartotek Operacyjnych organów bezpie-
czeństwa państwa. Ja uważam, że to jest po prostu 
wyłamanie zębów tej ustawie. Wprowadzenie tej 
nowelizacji spowoduje, że pójdziemy w zupełnie 
przeciwnym kierunku, niż chcieliśmy iść. W przy-
padku ustawy głównej chcieliśmy uhonorować oso-
by, które działały w opozycji antykomunistycznej.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Pani Senator.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

No, nie bardzo wiem, jak odpowiedzieć, bo 
w tym pytaniu pytania nie było. Pan senator opo-
wiedział się przeciwko proponowanym zapisom.

A jeśli chodzi o osoby, co do których pan nie 
ma pewności, to wnioskodawców reprezentowali 
panowie Maciej Goliszewski i Kostrzewa-Zorbas.

(Senator Jerzy Czerwiński: To była jakaś orga-
nizacja czy po prostu grupa ludzi?)

Panie Senatorze, ci panowie byli gośćmi zaproszo-
nymi przez pana przewodniczącego Filipa Libickiego 
na posiedzenie komisji. Panowie zresztą nie po raz 
pierwszy współpracowali z komisją. To właśnie ich 
podpowiedzi – prawdę mówiąc, także propozycje 
legislacyjne – dały podstawę do rozszerzenia tego 
mądrego sposobu obliczania wysokości emerytur 
osobom represjonowanym lub objętym wilczym bile-
tem. Senat jednomyślnie przyjął to w marcu bieżące-
go roku. To są osoby, które na pewno mają autorytet 
w swoim środowisku, my nie pierwszy raz z nimi 
współpracowaliśmy. Ja nie sprawdzałam dokumen-
tów tych panów ani ich koneksji w żadnym ze środo-
wisk. Ufam, że przychodzili do nas w dobrej wierze.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Nie ma dalszych pytań.
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
(Senator Magdalena Kochan: Dziękuję.)
Przypominam, że po wysłuchaniu wniosku 

przedstawionego przez senator sprawozdawcę 
Magdalenę Kochan Senat rozstrzyga o przystąpie-
niu do drugiego czytania projektu ustawy, z pomi-
nięciem pierwszego czytania.

Przystępujemy więc do głosowania w sprawie 
wprowadzenia do porządku obrad punktu: drugie 
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dzia-
łaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych oraz 
ustawy o orderach i odznaczeniach.

Kto z państwa senatorów jest za przystąpie-
niem do drugiego czytania projektu ustawy?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Proszę podać wyni-

ki głosowania.)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 58 senatorów, 35 – za, 22 – przeciw, 

wstrzymał się 1.
(Głos z sali: Panie Marszałku, to są…)
O, przepraszam bardzo, to brak doświadczenia 

w przeprowadzaniu głosowań.
(Głos z sali: …Na sali.)
Tak. Jeszcze raz w takim razie: głosowało 84 se-

natorów, 47 było za, 35 – przeciw, 2 się wstrzymało. 
(Głosowanie nr 2)
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Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
uzupełnił porządek obrad o punkt: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opo-
zycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowa-
nych z powodów politycznych oraz ustawy o orderach 
i odznaczeniach. Będzie to punkt dwudziesty ósmy po-
rządku obrad. Do tego punktu przystąpimy bezpośred-
nio po rozpatrzeniu punktu siedemnastego.

Powracamy do rozpatrywania punktu sie-
demnastego porządku obrad: ustawa o  jedno-
razowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy 
opozycji antykomunistycznej oraz osób represjo-
nowanych z powodów politycznych.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez po-
słów. Do prezentowania stanowiska wnioskodaw-
ców projektu ustawy została upoważniona pani 
poseł Urszula Rusecka.

Czy pani poseł jest? Nie ma pani poseł.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Witam na posiedzeniu pana ministra Jana 

Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.
I bardzo proszę państwa senatorów niezainte-

resowanych tym punktem obrad o opuszczenie sali 
i o ciszę, bo straszny pogłos jest na sali.

SZEF URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONOWANYCH 
JAN JÓZEF KASPRZYK 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowne Panie! Szanowni Panowie Sena- 

torowie!
Urząd do Spraw Kombatantów i  Osób 

Represjonowanych z  ogromną radością przy-
jął ten projekt poselski, przegłosowany, jak pani 
przewodnicząca Kochan wspomniała, jednogłośnie 
w Sejmie. I cieszę się, że również komisja, mimo 
tych drobnych korekt legislacyjnych, zajęła pozy-
tywne stanowisko. Ufam również, że i Wysoka Izba 
senacka takie stanowisko przyjmie.

Chodzi tu o okazjonalne wypłacenie, z oka-
zji czterdziestej rocznicy wprowadzenia w Polsce 
stanu wojennego, kwoty 3 tysięcy zł tym, którzy 
już posiadają status działacza opozycji antykomu-
nistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 
politycznych.

Chciałbym państwu przypomnieć czy też po-
informować, że po 6 latach istnienia ustawy 

o działaczach opozycji antykomunistycznej status 
został potwierdzony w odniesieniu do 15 tysięcy 
324 osób, z czego żyje 13 tysięcy 795 osób. Część 
osób otrzymała status pośmiertnie – w porządku 
prawnym, który obowiązuje obecnie, odbywało się 
to na wniosek rodzin. Część osób – już znaczna, bo 
1 tysiąc 239 – zmarła już po uzyskaniu tego statusu.

Ta jednorazowa wypłata, jeśli można tak powie-
dzieć, ze strony państwa polskiego, w wysokości 
3 tysięcy zł jest, tak jak powiedziałem, okazjonalna, 
jednorazowa, rocznicowa. Ale ona uzupełnia cały 
katalog uprawnień, który dzięki decyzjom parla-
mentu polskiego działacze opozycji antykomuni-
stycznej posiadają. Szczególnie chciałbym zwrócić 
uwagę na 3 nowelizacje prawa, którymi również 
zajmowała się Wysoka Izba senacka w latach 2017, 
2020 i 2021. Dzięki nowelizacji przepisów ustawy 
z roku 2015 działacze opozycji antykomunistycz-
nej w dużej mierze zrównani są w uprawnieniach 
z kombatantami okresu wojennego, czyli z tymi, 
którzy z bronią w ręku walczyli o niepodległość, 
i z kombatantami okresu powojennego, czyli kom-
batantami walk zbrojnego podziemia niepodległo-
ściowego trwających do 1956 r.

Tak dla porządku, żeby była też świadomość, 
że to nie jest jedyna rzecz, którą państwo polskie 
będzie teraz działaczom opozycji dawać – mó-
wię o tych 3 tysiącach zł – chcę przypomnieć cały 
katalog tych praw, które działacze opozycji już 
posiadają.

Każdy działacz opozycji antykomunistycznej, 
który ma potwierdzony status, otrzymuje dożywot-
nio comiesięczne świadczenie pieniężne w wyso-
kości obecnie – bo to jest waloryzowane – 460 zł, 
bez względu na posiadane dochody. Jest to kwota 
tożsama z kwotą, jaką co miesiąc otrzymują kom-
batanci okresu wojennego.

Dalej: działacze opozycji antykomunistycznej 
mogą korzystać z prawa do pomocy pieniężnej, 
jednorazowej i okresowej, przyznawanej przez 
szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i  Osób 
Represjonowanych. Taka pomoc jest dawana 
np. wtedy – i to coraz częściej się zdarza – kie-
dy działacz opozycji z uwagi na swoje schorzenia 
musi dostosować mieszkanie do potrzeb osoby 
z niepełnosprawnościami.

Bardzo cenione jest prawo korzystania poza 
kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
z usług farmaceutycznych udzielanych w apte-
kach, a także prawo korzystania z ambulatoryjnych 
świadczeń specjalistycznych bez skierowania le-
karza ubezpieczenia zdrowotnego, co przyspiesza 
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możliwość skorzystania z  pomocy lekarzy 
specjalistów.

Działacze opozycji antykomunistycznej mają 
też pierwszeństwo, jeśli chodzi o uzyskanie śro-
dowiskowej opieki socjalnej, w  tym uzyskanie 
miejsca w domu pomocy społecznej, jeżeli jest 
taka konieczność. Samorząd terytorialny może im 
udzielać pomocy w zakresie udogodnień komuni-
kacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kultural-
nych, zdrowotnych i oświatowych.

Ponadto działacze opozycji antykomunistycznej 
i osoby represjonowane z powodów politycznych 
mają dzięki nowelizacjom ulgi taryfowe wynoszące 
50% na terenie całego kraju na przejazdy środkami 
komunikacji miejskiej i 51% na przejazdy w komu-
nikacji krajowej środkami publicznego transportu 
zbiorowego kolejowego.

Działacze opozycji mają również prawo do 
korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego, któ-
re opłaca bezpośrednio szef Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, jeżeli 
jest taka potrzeba.

Stworzona została również możliwość, aby 
przyznawać dotacje tym organizacjom pozarządo- pozarządo-
wym, które świadczą zadania opiekuńcze na rzecz 
działaczy opozycji antykomunistycznej. I muszę 
powiedzieć, że to bardzo się sprawdziło i spraw-
dza się w okresie trwającej pandemii. Działacze 
opozycji podobnie jak kombatanci byli np. objęci 
akcją „Obiady dla Bohaterów”, dzięki czemu przez 
ubiegły rok i na początku tego roku dostarczany 
był im ciepły posiłek do domów, aby minimalizo-łek do domów, aby minimalizo- do domów, aby minimalizo-
wać ich styczność ze światem zewnętrznym i dbać 
o ich bezpieczeństwo.

W ubiegłym roku działacze opozycji antykomu-
nistycznej otrzymali prawo do świadczenia wyrów-
nawczego w sytuacji, kiedy ich emerytura wynosi 
mniej niż obecnie 2,5 tysiąca zł, czyli dwukrotność 
minimalnej emerytury. Jeżeli mają emeryturę niż-
szą, to organy emerytalno-rentowe wypłacają im 
świadczenie wyrównawcze do tej kwoty.

Udało się ponadto zwolnić pomoc pieniężną 
przyznawaną przez szefa urzędu do spraw kom-
batantów spod egzekucji komorniczej, a taki stan 
rzeczy istniał niestety aż do roku ubiegłego. Zresztą 
ta proponowana przez parlament jednorazowa wy-
płata, jak słusznie zauważyła pani przewodnicząca, 
również z jakichkolwiek egzekucji komorniczych 
jest zwolniona.

Wreszcie w tym roku przyjęli państwo, przy-
pomnę, prawo do korzystania z nowego sposobu 
ustalania kapitału podstawowego w odniesieniu do 

okresów uznanych za składkowe – to też jest prawo 
działaczy opozycji antykomunistycznej.

Mają również prawo do dodatkowego, 5-dnio-
wego urlopu w roku kalendarzowym. Część tych 
osób jeszcze nie ma wieku emerytalnego, chociaż-
by działacze Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Poza tym działacze opozycji antykomuni-
stycznej objęci są takimi programami tak te dla 
kombatantów, programami, których dysponen-
tem jest szef urzędu do spraw kombatantów. 
Dofinansowujemy chociażby ich pobyty w uzdro-
wiskach. W tej sprawie chodzi o  to, aby osoba 
udająca się do sanatorium czy chcąca skorzystać 
z sanatorium nie musiała czekać na swoją kolej 2 
czy 3 lata. Wybiera więc sanatorium, a za pobyt 
w tymże sanatorium w terminie wskazanym przez 
działacza płaci ośrodkowi sanatoryjnemu bezpo-
średnio Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych.

Podobny mechanizm zastosowany jest zresz-
tą w programie dofinansowania zakupu aparatów 
słuchowych dla działaczy opozycji antykomuni-
stycznej. Tak jak w przypadku kombatantów, do-
finansowujemy zakup tych aparatów do kwoty 
10 tysięcy zł na oboje uszu, czyli są to już wysokiej 
klasy aparaty słuchowe.

To są te prawa, które działacze opozycji anty- są te prawa, które działacze opozycji anty-prawa, które działacze opozycji anty-
komunistycznej już posiadają.

Po 6 latach, tak jak powiedziałem na początku, 
liczba osób objętych tą ustawą czy będących pod-
opiecznymi urzędu, to blisko 14 tysięcy. Oczywiście 
z radością przyjmujemy każdą formę wsparcia dla 
naszych podopiecznych i oni również z ogromną 
radością taką formę wsparcia przyjmują. A za taką 
uznają projekt, o którym rozmawiamy, czyli pro-ą projekt, o którym rozmawiamy, czyli pro-, czyli pro-
jekt wsparcia jednorazowego, rocznicowego, jeśli 
można tak powiedzieć.

Warto też wspomnieć, że te 3 tysiące zł będą 
wypłacane bezpośrednio przez szefa Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych bez 
składania przez działacza specjalnego wniosku. To 
będzie się odbywało automatycznie, osobom, które 
mają status, będzie wypłacana ta kwota.

Chciałbym jeszcze, choć nie jest to w tej chwi-
li przedmiotem państwa dyskusji, przypomnieć, 
jak wygląda, bo być może będzie to ważne w przy-
padku rozpatrywania tego projektu zgłoszonego 
przez panią przewodniczącą, proces potwierdza-
nia statusu działacza opozycji antykomunistycznej. 
Otóż osoba, która jest zainteresowana posiadaniem 
statusu, występuje do prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej, który w trybie decyzji administracyjnej 
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stwierdza, iż dana osoba nie została zarejestrowana 
w organach bezpieczeństwa państwa komunistycz-
nego jako tajny współpracownik, już nie mówiąc 
o tym, że dana osoba nie była funkcjonariuszem 
organów bezpieczeństwa. To był zapis, który kie-
dy ustawa się rodziła w roku 2015, był przedmio-
tem burzliwych obrad i Sejmu, i Senatu. W prace 
zaangażowani byli również czołowi działacze opo-
zycji antykomunistycznej i taki zapis został wów-
czas wypracowany. Następnie, uzyskawszy tę 
decyzję, taka osoba występuje do szefa urzędu do 
spraw kombatantów o potwierdzenie statusu. Rolą 
urzędu jest już nie sprawdzanie tego, czy osoba 
współpracowała w jakikolwiek sposób z organami 
bezpieczeństwa państwa, to jest zadanie Instytutu 
Pamięci Narodowej… 

No, mam nadzieję, że w  przedmiocie tego, 
o czym państwo będziecie rozmawiać, mają pań-
stwo również opinię Instytutu Pamięci Narodowej, 
opinię w sprawie ewentualnych zmian, mam na-
dzieję, że takowa opinia jest. My w postępowaniu 
administracyjnym sprawdzamy, czy dana osoba 
istotnie spełnia przesłanki do tego, by być uznaną 
za działacza, czy przedstawia stosowne dowody na 
swoją działalność, czy ma zeznania świadków albo 
zachowane dokumenty z tym związane. Działamy 
tu naprawdę bez zbędnej zwłoki, przy czym uczci-
wie trzeba też powiedzieć, że na mniej więcej 200 
wpływających miesięcznie wniosków w przypadku 
ok. 18–20% z nich są decyzje negatywne, ponieważ 
te osoby wprawdzie otrzymują z IPN zaświadcze-
nie, że nie współpracowały ze służbami, jednak 
w żaden sposób nie są w stanie udokumentować 
swojej działalności. Tym osobom oczywiście przy-
sługuje odwołanie do sądu – i część z nich z tego 
korzysta, aczkolwiek orzecznictwo sądów w tej ma-
terii zazwyczaj podtrzymuje decyzję szefa urzędu 
– w trybie k.p.a.. I w momencie, kiedy osoba otrzy-
muje potwierdzenie, iż była działaczem opozycji 
antykomunistycznej lub osobą represjonowaną 
z powodów politycznych, staje się podopiecznym 
urzędu i korzysta z tego całego katalogu upraw-
nień, o których wspomniałem.

Dodam również, że w przypadku osób nieżyją-
cych w obecnym stanie prawnym o status dla takiej 
osoby może wystąpić członek rodziny. Dlaczego był 
taki zapis? Ano dlatego, jak wspomniałem w przy-
padku tego procesu prześwietlenia przez Instytut 
Pamięci Narodowej, że aby otrzymać status, rów-
nież pośmiertnie, musi być przeprowadzony pro-
ces lustracji danej osoby. Nie wprowadzono zapisu 
o tym, że mogą to czynić stowarzyszenia, fundacje 

czy inne organy, a to chociażby z tego powodu, że 
decyzja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej może 
być zaskarżona w trybie sądowym. Jeżeli będzie 
występowało stowarzyszenie lub fundacja – taka 
dyskusja była w roku 2015 – to kto wówczas stanie 
się stroną do zaskarżenia decyzji prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej? Niemniej, jak państwu wspo-
mniałem, pośmiertnie ten status jest nadawany, 
tylko że w tej chwili jest to na wniosek rodzin. 
Miałem zaszczyt taki status przyznać 290 osobom. 
Jak wspomniałem, część osób zmarła.

Jeżeli państwo pozwolą, to na tym swoje wy-
stąpienie zakończę. Jeżeliby były jakieś pytania, to 
oczywiście chętnie udzielę odpowiedzi. Założenie 
poselskie tego projektu było takie, aby te 3 tysiące zł 
były wypłacane, my jesteśmy na to przygotowani, 
możliwie jak najszybciej. Poprawki, które zapro-
ponowało Biuro Legislacyjne, oczywiście wydłu-
żają prace legislacyjne i będziemy wypłacać środki 
w roku przyszłym, bo rzecz trafi jeszcze do Sejmu. 
Myślę, że wtedy od stycznia te kwoty będziemy wy-
płacać. Chciałem zwrócić uwagę właśnie na to, że 
założenie było takie, abyśmy wokół rocznicy i przed 
świętami Bożego Narodzenia mogli wypłacić takie 
środki. Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję.
Panie Ministrze, proszę pozostać na mównicy.
(Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk: Dobrze.)
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?

Pan senator Jerzy Czerwiński jako pierwszy.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pierwsze pytanie dotyczy ściśle ustawy, o któ-

rej mówimy, czyli jednorazowego świadczenia pie-
niężnego. Tu rzeczywiście słusznie pan zauważył, 
że jakiekolwiek poprawki będą powodować opóź-
nienie wejścia w życie. To także po części zmienia 
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sens ustawy, bo miało to być wypłacane z okazji 
rocznicy. Ale jedna z tych poprawek ma, według 
mnie, oprócz formalnego charakteru – 2 pozo-
stałe obejmują przeniesienie między jednostkami 
redakcyjnymi – również charakter merytorycz-
ny. Mianowicie polega ona na usunięciu z ustawy 
art. 10, który posiłkowo nakazuje posługiwać się 
k.p.a. Ponieważ to pan będzie realizował tę usta-
wę, mam takie pytanie: czy takie usunięcie panu 
pomoże, czy przeszkodzi w działaniu? Ja uważam, 
że przeszkodzi, a na pewno nie pomoże. Prosiłbym 
o rozwianie moich wątpliwości.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę.

SZEF URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONOWANYCH 
JAN JÓZEF KASPRZYK 

Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Senatorze, myśmy swoje 

stanowisko przedłożyli na posiedzeniu komisji. 
Przedłożyli je również prawnicy z Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej. Z pełnym szacun-
kiem i uznaniem dla prac Biura Legislacyjnego 
uważamy, że te poprawki mają taki charakter, że 
nie rzutują na wykonanie ustawy tak bardzo, by 
były konieczne. Ale oczywiście nie ja o tym decy-
duję. Uwagi i wątpliwości na ten temat zgłosiliśmy.

Jeśli chodzi o to, o co pan senator pytał, to dla 
nas, jako późniejszego wykonawcy tego przepisu, 
jest to rzecz zupełnie bez znaczenia, także w odnie-
sieniu do mechanizmu wypłacania środków.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Ministrze, ja kierując na pańskie ręce po-
dziękowania i dla pana, i dla współpracowników 

za bieżącą opiekę dla osób represjonowanych, 
chciałbym zapytać – zdaję sobie sprawę, że jest 
to trudne pytanie – czy pan minister, czy urząd 
ma jakiekolwiek szacunki, ile osób upoważnio-
nych mogło tych wniosków nie złożyć. Ja słysza-
łem o takich dwóch znanych mi przypadkach, Jana 
Lityńskiego i Henryka Wujca, jeżeli oczywiście ta 
informacja jest precyzyjna. Ale jestem ciekaw, czy 
wy kiedykolwiek mieliście szansę dokonać jakie-
goś oszacowania, o jakiej grupie osób my mówimy. 
Chodzi o osoby, które formalnie na pewno naby-
łyby uprawnienia, a takich wniosków nie złożyły. 
Dziękuję bardzo.

SZEF URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONOWANYCH 
JAN JÓZEF KASPRZYK 

Szanowni Państwo! Panie Senatorze!
Kiedy ustawa była pisana w roku 2015 – naj-

lepiej będzie to wiedział pan marszałek Bogdan 
Borusewicz – nikt nie sądził, jakie grono osób 
obejmie. Mówiono o 300 tysiącach, też dzięki pro-
wadzeniu pewnych działań ankietowych, sonda-
żowych. Instytut Pamięci Narodowej szacował 
pierwotnie, że będzie to ok. 100  tysięcy osób. 
Okazuje się po 6 latach, że chyba najbliżsi praw-
dy byli redaktorzy „Encyklopedii Solidarności”, 
bo oni wieszczyli, że ustawą zostanie objętych 
ok. 30–35 tysięcy osób. Widząc pewną dynamikę 
składania wniosków przez osoby zainteresowane, 
biorąc pod uwagę fakt, że po 6 latach i ważnych 
poprawkach – o tym powiem na koniec odpowie-
dzi – mamy grono 15 tysięcy osób… Dynamika 
spływania wniosków jest mniej więcej stała, to 
jest ok. 200 wniosków miesięcznie, ale zwiększa 
się np. liczba decyzji negatywnych, bo te wnioski 
są niestety coraz słabiej udokumentowane albo są 
to wnioski osób, które piszą wprost: byłem prze-
ciwko systemowi komunistycznemu, chodziłem 
na msze za ojczyznę. No, to nie jest wystarczają-
ce do tego, aby uzyskać status działacza opozycji 
działacza antykomunistycznej. I bardziej kuriozal-
ny przykład: osoba pisze, że w duchu była prze-
ciwko systemowi komunistycznemu, wyrażała się 
o tym i nie otrzymała zgody na wyjazd za granicę. 
Na nasze pytanie – bo taki jest tryb postępowania, 
nasi urzędnicy jeżdżą i zadają pytania – czy pan się 
ubiegał o paszport, odpowiedź brzmiała: nie, nigdy 
nie występowałem, bo wiedziałem, że go na pewno 
nie dostanę. Podaję przykłady pierwsze z brzegu 
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dotyczące osób, które decyzje negatywne otrzymu-
ją. Ja przypuszczam, Panie Senatorze, Szanowni 
Państwo, że tutaj naprawdę najbliżsi prawdy byli 
redaktorzy Encyklopedii „Solidarności”, mówiąc 
o 30–35 tysiącach.

Dodam, że myśleliśmy, iż w roku 2017 i roku 
2020, kiedy doszło do nowelizacji niezwykle istot-
nych, a  mianowicie, krótko mówiąc, dających 
możliwość nabycia prawa, a w ślad za prawem 
konkretnych środków finansowych… Myślę tu 
chociażby o tym świadczeniu, którym objęci są 
wszyscy działacze, jeżeli tylko tego sobie życzą, 
czy o świadczeniu wyrównawczym, do emerytu-
ry. Myśleliśmy, że wtedy nastąpi nagły przypływ 
wniosków. Przypływ następował, ale wyciszał się 
i wpływ wniosków osiągał poziom mniej więcej 
200 wniosków miesięcznie po miesiącu czy półtora.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pan senator chce jeszcze dopytać?

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Można? Przepraszam bardzo serdecznie.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać, czy pana 

zdaniem jest coś, co z punktu widzenia ustawodaw-
cy my powinniśmy rozważyć, czego nie ma w tych 
projektach, o których dzisiaj rozmawiamy, i czego 
wprowadzenie w przyszłości być może należało roz-
ważyć. Chodzi o rozwiązania legislacyjne. Bo nawet 
przy tych szacunkach najostrożniejszych okazuje 
się, że nawet nie połowa osób uprawnionych złożyła 
te wnioski. Co uznałby pan za uzasadnione do wpro-
wadzenia, a przynajmniej co pana zdaniem powin-
no podlegać przemyśleniom, czy nie powinno być 
w przyszłości wprowadzone? Chodzi o rozwiąza-
nia, których efektem będzie to, że będziemy w stanie 
efektywnie podziękować, w ten symboliczny sposób, 
większej grupie osób, które w działalność opozycji 
demokratycznej były zaangażowane.

SZEF URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONOWANYCH 
JAN JÓZEF KASPRZYK 

Szanowni Państwo, bardzo wiele pomy-
słów mają różni przedstawiciele środowisk 

zrzeszających działaczy opozycji antykomunistycz-
nej. Sygnatariusze tego listu, o którym mówiła pani 
przewodnicząca, pani senator Kochan, to oczywi-
ście nie jest jedyne środowisko. Jest Rada do Spraw 
Działaczy Opozycji Antykomunistycznej, działająca 
przy mnie, w której bardzo szeroko są reprezen-
towani, bez względu na toczący się współcześnie 
spór polityczny, różne formacje niepodległościowe 
antykomunistyczne. 

Postulaty są różne. Jednym z nich, który by 
istotnie zrównał działaczy opozycji antykomu-
nistycznej z kombatantami – tylko że oni sami 
mówią, że może to nie jest jeszcze ten moment 
– to jest przyznanie uprawnień w jakiejś części 
wdowom i  wdowcom po działaczach opozycji 
antykomunistycznej, tak jak jest to w przypad-
ku kombatantów. Tylko że efekt tego byłby 
taki, iż w przypadku… Posłużę się ściągawką. 
Kombatantów mamy 56  tysięcy 860, a  wdów 
i wdowców po kombatantach – w różnym wieku, 
często są to osoby, powiedziałbym, w sile wieku 
– mamy aż 83 tysiące. I gros środków, jakie otrzy-
mują wdowy i wdowcy, mogliby u schyłku swego 
życia dostawać jeszcze… No ale, wiadomo, tak za-
pisano w przepisach ustawy w roku 1991. To jest 
postulat dość często pojawiający się, kiedy spo-
tykamy się z działaczami opozycji antykomuni-
stycznej i osobami represjonowanymi. On jest pod 
rozwagę, ale myślę – w ślad za tym, co oni sami 
mówią – że może jeszcze nie teraz. Spróbujmy 
w jakimś sensie zamknąć ten zbiór – on się stale 
rozszerza – osób objętych uprawnieniami. 

Oczywiście pomysłów jest bardzo dużo, ale 
nie wszystkie mogą być zrealizowane, chociażby 
z uwagi na możliwości finansowe państwa. Część 
działaczy – to była dość duża grupa – uważała, że 
powinna mieć emerytury w wysokości średniej 
krajowej pensji brutto. Tylko tutaj pamiętać należy, 
że powinna zostać zachowana pewna równowaga 
między kombatantami wojennymi a działacza-
mi opozycji antykomunistycznej. Jeżeli działacze 
opozycji mieliby… A ona i tak jest lekko zaburzona. 
Chodzi mi o to świadczenie wyrównawcze do eme-
rytury, bo kombatanci wojenni takowych świad-
czeń wyrównawczych nie mają. Jednak to dążenie 
do równowagi jest niezwykle ważne, bo oni walczy-
li o to samo, o niepodległą Polskę – tamci z bronią 
w ręku, ci bez oręża. Tak jak mówię, walczyli o to 
samo, więc ta równowaga w uprawnieniach powin-
na zostać zachowana.

Aczkolwiek przyznam szczerze, że gros spraw, 
które chcieliśmy zrealizować, obejmując urząd 
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w roku 2015 – wsłuchiwaliśmy się też w postula-
ty środowiska – znalazło swoje odzwierciedlenie 
w tych 3 ważnych nowelizacjach. W roku 2017… 
Tu wielki ukłon w stronę Wysokiej Izby, dlatego 
że w roku 2017 była to inicjatywa Senatu. Proszę 
pamiętać, że w roku 2015 zapisy ustawy mówiły, że 
np. to świadczenie w wysokości 400 zł dostają tylko 
ci, których kryteria dochodowe są bardzo niskie. To 
państwo zainicjowali proces legislacyjny – i chwała 
wam za to – dzięki któremu nie mają na to wpływu 
otrzymywane dochody. Ktoś otrzymuje to świad-
czenie dlatego, że walczył z komuną, a nie dlatego, 
że jest człowiekiem biednym. Prawda? Tak samo 
jest w przypadku kombatantów.

Nowelizacja z roku 2020 to był osobisty po-
mysł śp. Kornela Morawieckiego. Chodziło o to, 
żeby działacze opozycji mieli emeryturę wyższą 
niż najniższa ubecka emerytura, czyli żeby mieli 
przynajmniej te 2,5 tysiąca zł.

I wreszcie oddaję tutaj cześć środowisku, które 
zgłosiło część poprawek, które pani senator Kochan 
przedstawiła, czyli środowisku skupionemu wo-
kół dra Kostrzewy-Zorbasa i Jarosława Macieja 
Goliszewskiego. Chodzi o tę nowelizację z tego 
roku, o ponowne naliczanie kapitału początkowe-
go oraz wysokości emerytur. Czas spędzony w wię-
zieniach, czas nieskładkowy, czas oddany walce 
o niepodległą Polskę, czas wynikających z tego 
perturbacji w pracy, jest teraz realną podstawą do 
naliczania emerytur na nowo. A więc, jak mówię, 
te 3 nowelizacje zrealizowały w moim przekonaniu 
większość pomysłów zarówno urzędu, jak i środo-
wiska. Ale oczywiście tych pomysłów jest jeszcze 
dużo, o 2 wspomniałem.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam następujące pytania. 

Pytanie pierwsze: jeżeli ustawa wyszłaby z Senatu 
bez poprawek – mam nadzieję, że pan prezydent 
by ją bardzo szybko podpisał, że zostałaby ona za-
raz opublikowana – to ile czasu potrzebowałby… 

Jak długi byłby okres, w którym można by zreali-
zować te świadczenia?

A gdybyśmy jednak wnieśli te poprawki? Gdyby 
taka była wola Izby, no to wymagałoby to powrotu 
ustawy do Sejmu. W Sejmie prawdopodobnie to by 
było rozpatrzone… Już nie pamiętam kiedy, ale chy-
ba na początku stycznia, w styczniu dopiero. Ja wła-
śnie sądzę, że… Chyba że dzisiaj przegłosujemy tę 
ustawę, wtedy być może Sejm by to już jutro rozpa-
trzył. Ale to już są takie dywagacje. W każdym razie 
ile by to wtedy trwało? Jak długi okres jest tu przewi-
dziany? Myślę, że to jest istotne, zwłaszcza dla tych 
osób, które przysłuchują się naszej debacie i chcia-
łyby mieć taką precyzyjną informację. Dziękuję.

SZEF URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONOWANYCH 
JAN JÓZEF KASPRZYK 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ustawa nakłada na nas obo-

wiązek wypłaty tego jednorazowego świadczenia 
do końca marca przyszłego roku, to jest sztywno 
zapisane. Druga sprawa jest taka, że ta ustawa obej-
mie tych, którzy status działacza uzyskają do końca 
tego roku, do 31 grudnia 2021 r.

My jako urząd jesteśmy gotowi od zaraz wy-
płacać te środki, bo to jest kwestia uruchomienia 
księgowości i tyle. Proszę pamiętać, że to my jako 
urząd, a nie organy emerytalno-rentowe, wypłaca-
my co miesiąc to świadczenie pieniężne, więc po-
siadamy wszystkie dane osób, które otrzymują od 
nas pieniądze. Tutaj nie jest potrzebne rozpatry-
wanie żadnego wniosku, po prostu idzie automa-
tyczna decyzja szefa urzędu adresowana do danej 
osoby i w ślad za nią idą środki. A więc jesteśmy 
gotowi natychmiast.

Nie wiem, kiedy jest posiedzenie Sejmu, na któ-
rym można by to rozpatrzyć. Z tego, co mi wiadomo, 
wynika, że chyba 12 stycznia, ale nie jestem upraw-
niony… O tyle się rzecz skraca. Chyba że się mylę. 
Być może jest tak, jak wspomniał pan senator czy 
ktoś inny, tzn. że gdyby to było przegłosowane i Sejm 
mógłby się tym zająć od razu, to od razu po podpisie 
pana prezydenta i ogłoszeniu byśmy działali.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Rozumiem, że pan senator Jackowski chce jesz-
cze dopytać.
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SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Chciałbym dopytać o jeszcze jedną kwestię. 
Rozumiem, że to świadczenie jest wolne od po-
datku dochodowego.

(Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk: Tak.)

Czy ono będzie wliczane, bo po 1 stycznia wcho-
dzi Polski Ład…

(Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk: Nie.)

Nie będzie miało wpływu na żadne składki, na 
nic itd.

SZEF URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONOWANYCH 
JAN JÓZEF KASPRZYK 

Na żadne. Mówiła o  tym pani przewodni-
cząca, pani senator Kochan, ale oczywiście po-
twierdzam. Ono jest wolne od opodatkowania, 
zaboru komorniczego i wszelkich rzeczy, z któ-
rych by wynikało, że w związku z otrzymaniem 
tych 3 tysięcy zł będzie się stratnym. To jest tak 
jak z pomocą pieniężną, którą państwo swego 
czasu przyjęli w nowelizacji: jeżeli szef urzędu 
udziela pomocy pieniężnej działaczowi opozycji 
antykomunistycznej, to jest ona wolna od zabo-
ru komorniczego. Zresztą my bardzo dziękuje-
my państwu senatorom za tę poprawkę. To było 
procedowane w zeszłym roku. Niestety wielu 
działaczy opozycji antykomunistycznej jest w ta-
kiej sytuacji, że komornik, jakby to powiedzieć, 
tylko czeka na to, aby na konto wpłynęły jakieś 
środki. A więc na szczęście w tym przypadku od-
powiadam „nie”, w przypadku tych 3 tysięcy zł 
– również nie. Dodam, że jest sporo takich przy-
padków, że jedna z osób tworzących gospodar-
stwo domowe również ma świadczenie. A więc 
to jest zastrzyk finansowy dla konkretnej oso-
by, często pomnożony razy dwa, bo małżeństwa 
działały w opozycji razem.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan marszałek Bogdan 

Borusewicz.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pytanie retoryczne do pana ministra. Panie 
Ministrze, czy pan wie, że Sejm po czwartkowej 
przerwie zbiera się w piątek i może zagłosować nad 
tą ustawą?

(Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk: Tego nie 
wiedziałem. To, Panie Marszałku…)

No dobrze.
(Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk: To dobrze, 
to bardzo się cieszę.)

To jest ta informacja.

SZEF URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONOWANYCH 
JAN JÓZEF KASPRZYK 

Skoro tak, to, proszę państwa, przyjęcie dla czy-
stości sprawy uwag Biura Legislacyjnego, przyjęcie 
jej przez Senat, a potem skierowanie do Sejmu nie 
uszczupli terminu, który jest nam dany na reali-
zację ustawy.

(Senator Bogdan Borusewicz: Myślę, że szefo-
wie klubów mogą się w tej sprawie porozumieć i na 
pewno…)

(Głos z sali: Myśmy złożyli wniosek…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja poprę.)
(Głos z sali: …Ustawy bez poprawek.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja nie mówię 

o przyjęciu ustawy bez poprawek.)
(Głos z sali: …Wtedy Sejm mógłby głosować…)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dobrze.
Proszę o zadanie pytania senatora Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Jak się zorientowałem, na sali chyba nie ma ni-

kogo z IPN. My jednak chcielibyśmy – po prostu 
pan jest bliżej problematyki – usłyszeć pana zdanie 
na temat nowelizacji. To ten szary druk, czyli druk 



183

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 15 grudnia 2021 r.

Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej  
oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

nr 595. Chodzi o usunięcie niektórych dokumen-
tów ewidencyjnych z dowodów współpracy danej 
osoby. Jak pan ocenia ten przepis? Czy to pomoże 
IPN, czy po prostu będzie tak, że znowu stanie się 
to przedmiotem, nazwałbym to, tarć politycznych? 
Akurat w tym okresie, w związku z czterdziestole-
ciem wprowadzenia stanu wojennego, nie jest to 
chyba zbyt wskazane. No ale to jest moje zdanie.

SZEF URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONOWANYCH 
JAN JÓZEF KASPRZYK 

Dziękuję bardzo.
Ja też, Panie Senatorze, Szanowni Państwo, 

mogę wypowiedzieć się we własnym imieniu. 
Brakuje mi tutaj stanowiska prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej, bo to na nim, nie na szefie 
urzędu, spoczywać będzie odpowiedzialność za 
wydanie decyzji, dzięki której dana osoba będzie 
mogła otrzymać status działacza opozycji antyko-
munistycznej. Jak powiedziałem, urząd do spraw 
kombatantów nie prowadzi już żadnego postępo-
wania lustracyjnego, opiera się wyłącznie na tym, 
co otrzyma z Instytutu Pamięci Narodowej. Wiem 
dobrze i wielu z państwa wie, jak bardzo gorący 
był spór w roku 2015, kiedy wypracowano stano-
wisko, które obowiązuje od 6 lat i w większości jest 
akceptowane przez środowisko zrzeszające działa-
czy opozycji antykomunistycznej i osoby represjo-
nowane z powodów politycznych.

Ja swoje wątpliwości wygłosiłem na posiedze-
niu komisji i mogę je powtórzyć. Uważam, że bez 
opinii prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nale-
żałoby chyba zachować pewną wstrzemięźliwość 
przy zmianach w tych zapisach. Chodzi o rozsze-
rzenie katalogu osób, które mogłyby się ubiegać 
o status, o osoby, które podpisały współpracę, ale 
jej nie nawiązały. No, o tym, czy nawiązały, czy 
nie, będzie decydować prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej. I wydaje mi się, że jego opinia, okre-
ślenie, czy instytut się podejmie takiego dzieła, jest 
kluczowa.

Niemniej jednak pragnę zwrócić uwagę, że 
sprawa nie dotyczy tylko statusu. Sprawa dotyczy, 
jak państwo zauważą, również nadawania Krzyży 
Wolności i Solidarności. Sprawa dotyczy również 
tego, że w projekcie wpisany jest czas, w którym 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej ma dokonać 
przeglądu wstecz wszystkich podjętych decyzji 
w tej materii.

Tym, co kierowało środowiskiem, grupą dwu-
stu czterdziestu paru działaczy dawnej opozy-
cji antykomunistycznej, którzy podpisali list, jest 
oczywiście, jak zakładam, szczera i uczciwa wola, 
aby przypadki, o których było głośno również 
w mediach, przypadki osób, które niewątpliwie 
działały w opozycji antykomunistycznej, a zosta-
ły, chociażby z uwagi na swoje… Nie chcę wymie-
niać nazwisk. No, chodzi o osoby, które zostały 
zatrudnione w miejscu, gdzie trzeba było podpisać 
zobowiązanie o współpracy, ale natychmiast póź-
niej o tym fakcie poinformowały – sprawa dotyczy 
jednego z czołowych działaczy Komitetu Obrony 
Robotników – swoje koleżanki i swoich kolegów, 
informacja została upubliczniona w Biuletynie 
Informacyjnym KOR itd. itd. Tak więc, jak zakła-
dam, intencja dotyczy takich osób. Tylko mówię 
raz jeszcze, Panie Senatorze: ja chciałbym poznać 
stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej w tej 
materii.

Jeżeli zaś chodzi o drugą kwestię, czyli o moż-
liwość występowania stowarzyszeń, fundacji, to… 
Zresztą, przyznam się szczerze, że w tym projek-
cie, który państwo otrzymali, zostały wykreślone, 
nie wiem czemu – i to jest rozminięcie się z pro-
jektem przedstawianym przez działaczy opozycji 
antykomunistycznej – organy administracji rzą-
dowej i samorządowej. Bo jeżeli intencją było, aby 
np. ktoś otrzymał status działacza i o ten status 
mógł wnioskować wojewoda, marszałek wojewódz-
twa czy prezydent miasta, wójt albo burmistrz do 
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej… Taka też 
była intencja działaczy opozycji. No, a w tym mo-
mencie państwo dyskutują nad ustawą, z której to 
zostało usunięte. Zostały tylko fundacje, stowarzy-
szenia. Teraz możemy mieć sytuację – i to budzi 
jeszcze większą moją wątpliwość – w której sto-
warzyszenie… No zakładamy, że jest dobra wola. 
Stowarzyszenie chce kogoś upamiętnić poprzez 
nadanie mu statusu działacza. W tej chwili może 
o to wystąpić rodzina. Stowarzyszenie zgłasza się 
do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, twier-
dząc, że ma dobrą intencję, aby upamiętnić daną 
osobę. Ale tak naprawdę to stowarzyszenie… Też tu 
jest dość ogólnie, no, bo w oparciu o prawo o sto-
warzyszeniach… Czyli każde stowarzyszenie może 
wystąpić do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 
tylko po to, aby sprawdzić, czy osoba zmarła była 
współpracownikiem organów bezpieczeństwa pań-
stwa komunistycznego, czy nie.

(Senator Magdalena Kochan: Panie Marszałku…)
I teraz…
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(Senator Magdalena Kochan: …ja właśnie w tej 
kwestii. Bo mam wrażenie, że my jesteśmy nie 
w tym punkcie porządku obrad.)

(Senator Bogdan Borusewicz :  Tylko 
w następnym.)

(Senator Magdalena Kochan: Tylko w następ-
nym. Ja chętnie wezmę udział, bo to dotyczy aku-
rat tego przedłożenia, ale w tej chwili rozmawiamy 
o jednorazowym przyznaniu świadczenia osobom 
represjonowanym.)

(Głos z sali: Ale pytanie było do tego.)
(Senator Magdalena Kochan: Tak więc jeśli…)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dobrze, Pani Senator, doceniam pani troskę, ale 
jednak uważam, że pan minister ma prawo odpo-
wiedzieć na pytanie tak, jak uważa.

(Senator Magdalena Kochan: Ale, jak rozu-
miem, nie będę musiała potem…)

(Głos z sali: Na temat… To nie jest ten punkt.)
No ale przecież te punkty się ze sobą wiążą.
(Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk: Ponieważ 
pytanie nie zostało uchylone, to odpowiadam na 
to pytanie.)

Bardzo proszę odpowiedzieć.

SZEF URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONOWANYCH 
JAN JÓZEF KASPRZYK 

I kończąc… Jak mówię, ja nie jestem w stanie 
odpowiedzieć, bo tak naprawdę urząd, którym kie-
ruję, nie będzie za to odpowiadał. Tak naprawdę 
najwłaściwszym organem do odpowiedzi na pyta-
nia z tym związane jest prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej. Ja tylko, kończąc ten wątek, powiem, że 
każde stowarzyszenie i każda fundacja będą mogły 
wystąpić do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. 
Załóżmy, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
wyda decyzję, że dana osoba, w sprawie której się 
wystąpiło, nie będzie mogła otrzymać statusu, bo 
była tajnym współpracownikiem organów bezpie-
czeństwa państwa. W obecnym porządku od takiej 
decyzji może się odwołać rodzina, która o to wnio-
skuje. Kto będzie organem, który się odwoła od tej 
decyzji prezesa Instytutu Pamięci Narodowej? 
Stowarzyszenie? Fundacja? Jeżeli będą działały 

w dobrej wierze, to tak, ale może się zdarzyć, że 
będzie po prostu inaczej. Mam nadzieję, że tak nie 
będzie, no ale…

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Następne pytanie zadaje pan senator Antoni 

Mężydło – w trybie zdalnym.

SENATOR 
ANTONI MĘŻYDŁO 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, jak już rozmawiamy o tej usta-

wie, która będzie później, to chciałbym pana zapy-
tać… Bo ja znam intencje wnioskodawców. Ja wiem, 
o jaką osobę chodzi, jeśli idzie o rozmiękczanie sta-
tusu działacza opozycji i osoby represjonowanej, 
jeśli idzie o ten zapis dotyczący zarejestrowania 
tajnego współpracownika. Ja na pewno w następ-
nym punkcie zadam pani senator Magdzie Kochan 
to samo pytanie. Ale mam również pytanie w tej 
sprawie do pana, bo to jest bardzo ważny, istot-
ny problem. Otóż zdaniem wnioskodawców trze-
ba ujednolicić system weryfikacji. Żeby ten system 
ujednolicić… No, trzeba powiedzieć, że dzisiaj 
stan prawny jest taki, że w ustawie lustracyjnej 
jest miękkie rozwiązanie, jeśli chodzi o współ-
pracowników Służby Bezpieczeństwa, natomiast 
tu przyjęliśmy twarde rozwiązanie, dokładnie ta-
kie, o które wnioskowali dzisiaj senatorowie Prawa 
i Sprawiedliwości. Ja osobiście uważam, że jeżeli 
ujednolicać, to trzeba zmienić ustawę lustracyjną 
i wprowadzić ostre rozwiązanie w ustawie lustra-
cyjnej, tak żeby również w niej sam fakt rejestra-
cji tajnego współpracownika decydował o tym, że 
ta osoba była tajnym współpracownikiem. Bo my 
dzisiaj mamy taką sytuację, że wiele aktów, czyli 
dowodów na to, że te osoby współpracowały, zo-
stało zniszczonych, gdyż przecież wszyscy wiemy, 
jak były niszczone…

(Sygnał timera)
…akta Służby Bezpieczeństwa na początku lat 

dziewięćdziesiątych. Jednak w tych rejestrach nie 
można było tak łatwo usunąć wszystkich informa-
cji. I czasami taka przesłanka być może krzywdzi, 
na pewno krzywdzi jednego z naszych kolegów, 
o  którego sprawie jest bardzo głośno. Dlatego 
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uważam, że może trzeba byłoby jakiś specjalny 
status zrobić, ale niestety nie można tylko dla tej 
jednej osoby otwierać szeroko furtki, jeśli chodzi 
o weryfikację tajnych współpracowników czy we-
ryfikację – teraz w pozytywnym sensie – działa-
czy opozycji demokratycznej. To kryterium musi 
zostać takie, jakie jest w ustawie o działaczach opo-
zycji demokratycznej, to twarde rozwiązanie. No 
trudno, niektórzy być może będą pokrzywdzeni, 
a jedna osoba na pewno jest pokrzywdzona, jest 
pokrzywdzona dzisiaj i o tej osobie wiemy. Ale nie 
można tego tak zostawić…

(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze, mi-
nął już czas na zadanie pytania. Wiemy, o co chodzi.)

Ja za tą ustawą… Panie Marszałku, ja za tą usta-
wą zagłosuję pod warunkiem, że będzie usunięty 
ten przepis, o którego usunięcie wnioskował pan 
senator Czerwiński, jak i inni senatorowie, jak se-
nator Mamątow i inni.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję.
Proszę.

SZEF URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONOWANYCH 
JAN JÓZEF KASPRZYK 

To chyba nie było pytanie do mnie, wypowiedź 
pana senatora po prostu przyjmuję. Decyzja o ujed-
noliceniu tego w tę albo w drugą stronę to jest pań-
stwa decyzja…

(Senator Magdalena Kochan: Parlamentu, tak.)
…jako ustawodawcy.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Panie Ministrze, zainspirowany pańską od-
powiedzią odnośnie do IPN, Instytutu Pamięci 

Narodowej, mam pytanie. Często jest tak, że z do-
kumentacji Instytutu Pamięci Narodowej, która 
nie jest 100-procentowo pewna, nie można wysnuć 
wniosku, czy dana osoba podpisała zobowiązanie 
i podjęła współpracę, czy nie podjęła współpracy. 
Bo zamyka się to w formule: nie znaleziono mate-
riałów potwierdzających, co oznacza, że mogła nie 
podjąć współpracy, ale mogła też współpracować. 
I teraz tak hipotetycznie: jeśli do państwa zwra-
ca się w tej chwili – przy obecnych regulacjach 
– osoba, która uzyskała informację, że nie zna-
leziono o niej dokumentów w Instytucie Pamięci 
Narodowej, i która przedstawi dokumentację, że 
była działaczem opozycji antykomunistycznej, to 
jaka jest pragmatyka działania pańskiego urzę-
du w  zakresie przyznawania takiego statusu? 
Dziękuję.

SZEF URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONOWANYCH 
JAN JÓZEF KASPRZYK 

Jeżeli dobrze zrozumiałem, Panie Senatorze, 
to taka osoba otrzyma status działacza, ponieważ 
przedstawi decyzję prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej o tym, że w zasobach archiwalnych 
Instytutu Pamięci Narodowej nie znalazły się doku-
menty świadczące o tym, że podpisała dokumenty 
zobowiązujące ją do współpracy z organami bezpie-
czeństwa państwa komunistycznego. Ta decyzja to 
jest podstawa, na mocy której ta osoba zwraca się 
do szefa urzędu o potwierdzenie statusu.

Ale chciałbym powiedzieć o  jeszcze jednej 
rzeczy. Mianowicie często zdarza się… może nie 
często, ale zdarza się, że w tzw. międzyczasie, po 
nadaniu statusu, odnajdują się dokumenty. I w tym 
momencie, przy obowiązujących zapisach praw-
nych, szef urzędu może w dowolnej chwili wszcząć 
postępowanie administracyjne i uchylić własną de-
cyzję o przyznaniu statusu. Jeżeli okazałoby się, że 
odnalazły się dokumenty w wyniku np. kwerend. 
Jak państwo wiedzą, to jest materia dość skom-
plikowana przez proces niszczenia akt itd., prze-
suwania ich z różnych delegatur MSW w trakcie 
funkcjonowania PRL. I wówczas taki status – mó-
wię: to nie są częste przypadki, ale się zdarza-
ją – jest decyzją szefa urzędu nie odbierany, ale 
uchylana jest decyzja o potwierdzeniu statusu. Taki 
mechanizm oczywiście też istnieje.

Dokumentem, który jest nieodzowny, żeby roz-
począć procedowanie w sprawie potwierdzenia 
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statusu, jest decyzja prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej. My jako urzędnicy urzędu do spraw 
kombatantów nie badamy archiwów Instytutu 
Pamięci Narodowej. Czyni to zgodnie z ustawą IPN. 
Wynikiem tych kwerend archiwalnych jest decyzja. 
Jeżeli taka osoba jest z niej niezadowolona, to może 
ją zaskarżyć do sądu. Ona z tą decyzją przychodzi 
do nas, a my tylko badamy, czy istotnie prowadziła 
działalność. A jeżeli są wątpliwości, to korzystamy 
z pomocy np. wojewódzkich rad konsultacyjnych 
powoływanych przy wojewodach, w których zasia-
dają działacze z danego terenu i opiniują – co nie 
jest wprawdzie wiążące, ale najczęściej tak jest – 
wniosek danej osoby, w przypadku której są, po-
wiedzmy, wątpliwości.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Chróścikowski.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja jestem przedstawicielem 

rolniczej „Solidarności” i wiele wniosków prze-
chodziło przez moje biuro. Wiem, że niektórzy 
nie mogą tego dostać. Często było tak, że działal-
ność na wsi była działalnością bardzo konspira-
cyjną i brak jest dokumentów potwierdzających, 
czy to przez służby bezpieczeństwa… Oni byli in-
ternowani, ale działali w latach osiemdziesiątych. 
Świadkowie też już odeszli albo np. pozostał jakiś 
jeden świadek. I jeśli ten jeden świadek potwier-
dzi, to Instytut Pamięci Narodowej mówi: niestety, 
nie. A poza tym jest przepis, który mówi o tym, że 
trzeba udowodnić, że działało się przez 10 czy ileś 
tam miesięcy itd., itd. I to nie legalnie, w okresie, 
kiedy związek istniał – bo oni uznają, że to się nie 
liczy – ale wtedy, gdy związek był już zawieszo-
ny, w tym czasie po stanie wojennym. To się liczy. 
A więc uznawanie…

(Sygnał timera)
Tym, którzy działali, że tak powiem, bardzo 

ostro, byli zarejestrowani, bo były protesty i inne 
rzeczy, się tego nie uznaje. Czy jest jakieś rozwią-
zanie, żeby jednak tym ludziom, którzy napraw-
dę… Ja znam ludzi, którzy brali udział w akcjach, 

działali, ale nie możemy im tego poświadczyć. Czy 
jest jakieś inne rozwiązanie, które by dawało tym 
prawdziwym działaczom… Ja często powtarzam: 
oni mieli u siebie powielarnię, ale nigdzie to nie 
jest udokumentowane. Byli tak skonspirowani, że 
w IPN nie ma żadnych dokumentów.

SZEF URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONOWANYCH 
JAN JÓZEF KASPRZYK 

Dowody potwierdzające działalność są różno-
rakie. To mogą być dokumenty, ale nie muszą. To 
są również oświadczenia przynajmniej 2 świad-
ków. To są też zeznania danej osoby. My staramy 
się, Panie Senatorze, pomagać z naprawdę dużą 
pieczołowitością, ale też z pewnym zaufaniem 
w stosunku do osób, które składają wniosek. No, 
jednym z elementów jest też wysłuchanie osoby, 
która składa wniosek. Jednym z elementów postę-
powania dowodowego jest też opinia, o jaką prosi-
my wojewódzkie rady konsultacyjne. Staramy się 
dołożyć wszelkich starań, mając świadomość, że 
działalność bardzo wielu osób jest nieudokumen-
towana, nie wynika wprost z tego, co zgromadził 
Instytut Pamięci Narodowej.

Aczkolwiek chcę też zwrócić uwagę, że w usta-
wie zapisane jest, że działanie w okresie między 
31 sierpnia 1980 r. a 13 grudnia 1981 r., czyli w cza- sierpnia 1980 r. a 13 grudnia 1981 r., czyli w cza-sierpnia 1980 r. a 13 grudnia 1981 r., czyli w cza- r. a 13 grudnia 1981 r., czyli w cza- a 13 grudnia 1981 r., czyli w cza- grudnia 1981 r., czyli w cza-grudnia 1981 r., czyli w cza- r., czyli w cza-, czyli w cza-
sie karnawału „Solidarności”, nie daje podstawy 
do ubiegania się o status działacza. W tej sytuacji 
status działacza otrzymałoby 10 milionów człon- milionów człon-milionów człon-
ków „Solidarności”. Tu chodzi o działanie w sytu-
acji, kiedy ta działalność zagrożona była wszelkiego 
rodzaju represjami.

(Senator Jerzy Chróścikowski: No tak, ale… Czy 
mogę, Panie Marszałku?)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

No, sytuacja może być też taka jak w przypad-
ku strajku zamojskiego, który trwał w okresie sta-
nu wojennego, choć zaczął się jeszcze za czasów 
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normalnych. To są Siedlce, to jest Zamość – stam-
tąd zdejmowano ludzi. Oni narażali się wtedy, byli 
potem szykanowani. Jedni byli w stanie to udowod-
nić, drudzy nie. No, to jest przypadek ludzi, którzy 
naprawdę… Bo ja znam tych ludzi, ja wiem, że oni 
chodzili, narażali się wtedy, strajkowali. To, co oni 
robili…

(Głos z sali: Ale wystąpili o status?)
No, występowali, ale w IPN brakuje dokumen-

tów potwierdzających, że oni w tym brali udział.

SZEF URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONOWANYCH 
JAN JÓZEF KASPRZYK 

Chciałbym to jeszcze uzupełnić. Proszę pa-
miętać, że rozmawiamy o ustawie o działaczach 
opozycji lub osobach represjonowanych z  po-
wodów politycznych. Oczywiście represje są 
najłatwiejsze do udowodnienia, bo zazwyczaj ich 
odzwierciedleniem są stosowne zapisy znajdujące 
się w archiwach IPN. Jeżeli dana osoba w wyniku 
swojej działalności poddana była różnym for-
mom represji, to zazwyczaj dowody na te repre-
sje są w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. 
Aczkolwiek nie wykluczam, że to, o czym pan sena-
tor mówi, to jakieś szczególne przypadki, którym 
być może należy się przyjrzeć. Jestem do dyspozy-
cji, oczywiście wraz z urzędem.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
To było ostatnie pytanie.
Bardzo dziękuję.

SZEF URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONOWANYCH 
JAN JÓZEF KASPRZYK 

Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja tylko tak na koniec, dziękując za pytania, 

dziękując za tę inicjatywę, dodam, że o godzinie 
17.00 odbywa się spotkanie z działaczami opozycji 
antykomunistycznej, spotkanie przedświąteczne. 
Tak jak mówiłem, w przypadku tego, o czym będzie 
mowa w następnym punkcie, najbardziej właści-
wy do udzielania odpowiedzi jest Instytut Pamięci 

Narodowej. Jeżeli pan marszałek raczy mnie zwol-
nić z obecności… Muszę udać się na to spotkanie, 
tam działacze z całej Polski przyjeżdżają. Ale zo-
stają tutaj pracownicy urzędu i ministerstwa ro-
dziny, którzy także udzielą wszelkich odpowiedzi. 
(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszą proszę o zabranie głosu panią se-ą proszę o zabranie głosu panią se- proszę o zabranie głosu panią se-

nator Danutę Jazłowiecką.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Gabriela Morawska-Stanecka)

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W tym miesiącu obchodzimy bardzo ważną 

rocznicę, mija 40 lat od wprowadzenia stanu wo- lat od wprowadzenia stanu wo-lat od wprowadzenia stanu wo-
jennego. Rocznica ta skłania nas do rozważań nad 
okresem władzy komunistycznej i walki z syste-
mem, który dusił wolność Polaków. Myślimy za-ł wolność Polaków. Myślimy za- wolność Polaków. Myślimy za-
równo o ofiarach, jak i o katach. Niestety ci drudzy 
w dużej mierze uniknęli odpowiedzialności, nie-
którzy są nawet obecnie promowani na wysokie 
stanowiska czy funkcje. Ofiary najczęściej nie do-
czekały sprawiedliwości. Zawiedliśmy na tym polu, 
ale wciąż możemy poszukiwać zadośćuczynienia 
dla przynajmniej części ofiar, osób represjonowa-
nych przez komunizm. Dla części, gdyż zbyt wielu 
antykomunistycznych działaczy odeszło w poczu-
ciu całkowitego niedocenienia. Działać w tym ob-
szarze należy bardzo ostrożnie, nie możemy tego 
przeciągać w czasie.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Od 2015 r. obo-
wiązuje ustawa o działaczach opozycji antykomu-
nistycznej i osobach represjonowanych z powodów 
politycznych. Ustawa była bardzo oczekiwana 
przez środowisko ludzi, którzy wykazali się odwa-
gą w działaniach przeciwko peerelowskiej władzy 
i których spotykały represje i szykany w wymiarze 
rodzinnym, społecznym i zawodowym. Nie wszyst-
kim z nich udało się odnaleźć w nowej rzeczywi-
stości, niektórzy, zagubieni, cierpieli wręcz biedę. 
Bywało, że jedynym wsparciem, na które mogli 
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liczyć, były paczki świąteczne od dawnych kolegów. 
Dzięki ustawie, niezależnie od stanu majątkowego, 
otrzymali pomoc w postaci comiesięcznego dodat-
ku w wysokości 460 zł. W województwie opolskim, 
w którym mieszkam, takich osób jest ok. pół tysią-
ca – liczba ta się ciągle zmienia, część z tych osób 
umiera – ale wielu pewnie do dzisiaj się nie zgło-
siło. Obecnie o dodatkową zapomogę mogą ubie-
gać się osoby chore, którym potrzebny jest wózek 
inwalidzki, okulary czy aparat słuchowy.

W kwietniu 2021 r. prezydent Andrzej Duda 
podpisał nowelizację ustawy o działaczach opozy-
cji antykomunistycznej oraz osobach represjono-
wanych z powodów politycznych. Wprowadza ona 
prawo do świadczenia wyrównawczego dla działa-
czy opozycji antykomunistycznej w przypadku, gdy 
emerytura lub renta jest niższa niż 2 tysiące 400 zł 
brutto. Świadczenie przysługuje w kwocie będą-
cej różnicą pomiędzy kwotą 2 tysięcy 400 zł brutto 
a kwotą emerytury lub renty, do której uprawniona 
jest dana osoba.

Dzisiaj pracujemy nad ustawą dotyczącą jedno-
razowego świadczenia pieniężnego dla działaczy 
opozycji antykomunistycznej oraz osób represjo-
nowanych z powodów politycznych. Pan minister 
powiedział, że czekaliśmy z tą ustawą do świąt, by 
te osoby otrzymały prezent świąteczny, ale wygląda 
na to, że tak naprawdę nie dostaną one tego pre-
zentu na święta Bożego Narodzenia – być może 
na święta wielkanocne. Jest to jednak kolejny krok 
w kierunku pomocy działaczom, którzy walczy-
li z komunistycznym reżimem o naszą wolność. 
Ustawą przyznane jest prawo do jednorazowego 
świadczenia pieniężnego w wysokości 3 tysięcy zł 
osobom o potwierdzonym decyzją Szefa Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub 
osoby represjonowanej z powodów politycznych. 
Celem jednorazowego świadczenia pieniężnego jest 
dodatkowe wsparcie dochodowe tych osób. 

Kwota ta nie jest wliczana do dochodów w ro-
zumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, w kontekście możliwości odliczeń, ja-
kie można dokonać na osobę niepełnosprawną. 
Nie wlicza się jej też do kryterium dochodowe-
go uprawniającego do dodatku mieszkaniowego. 
Ponadto nie jest wliczana do kryterium dochodo-
wego, jakie określone jest w art. 8 ustawy o pomo-
cy społecznej. Dodatkowe świadczenie pieniężne 
nie będzie wliczało się również do kryterium do-
chodowego uprawniającego do przyznania świad-
czenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji. Kwoty jednorazowego 
świadczenia pieniężnego nie wlicza się do przycho-
du, o którym mowa w ustawie o rencie socjalnej. 
Również ustalając prawo do świadczeń rodzin-
nych, o których mowa w ustawie o świadczeniach 
rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego, do dochodu członka rodziny, o którym mowa 
w ustawach, nie wlicza się wypłaconej członkowi 
rodziny kwoty jednorazowego świadczenia pienięż-
nego. Z kwoty jednorazowego świadczenia pienięż-
nego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Jednorazowe świadczenie pieniężne będzie 
przyznawane w drodze decyzji administracyjnej. 
Nie wymaga zatem uzasadnienia, posiada rygor 
natychmiastowej wykonalności i wypłacone bę-
dzie z urzędu przez Urząd do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, tak jak powiedziałam, 
w terminie do 31 marca 2022 r. Uprawnieni do 
otrzymania jednorazowego świadczenia pienięż-
nego nie będą musieli składać wniosku o  jego 
przyznanie, co jest z  pewnością dużym udo-
godnieniem. W przypadku osoby uprawnionej 
zamieszkałej za granicą jednorazowe świadcze-
nie pieniężne wypłacane będzie w państwie za-
mieszkania na rachunek bankowy tej osoby za 
granicą, wypłata dokonywana będzie w walucie 
wymienialnej.

Świadczenie wraz z kosztami jego obsługi bę-
dzie finansowane w ramach środków budżetu 
państwa, zaś skutki finansowe proponowanej re-
gulacji szacowane są na ok. 42 miliony zł. Prezes 
Rady Ministrów będzie posiadał możliwość prze-
niesienia, w drodze rozporządzenia, planowanych 
wydatków budżetowych między częściami budże-
tu państwa w celu zapewnienia ich przejrzystości 
oraz ze względu na stopień realizacji dochodów 
i wydatków budżetu państwa.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, działacze z tam-
tych lat podkreślają, że brakuje im docenienia tych, 
którzy wcześniej zmarli. W takim przypadku doda-
tek powinien trafić do rąk współmałżonka – naj-
częściej chodzi tu o żony, o których warto przy tej 
okazji wspomnieć. To one przecież, gdy mąż działał 
w opozycji, musiały troszczyć się o rodzinę, niepo-
koić się, co jeszcze przyniesie los. Również dzieci, 
zależnie od wieku, w pośredni sposób odczuwały 
szczególną presję ustroju, gdy ich rodzic był zaan-
gażowany w antykomunistyczne działania.

Bez wątpienia temat ten jest bardzo złożo-
ny i trudno znaleźć rozwiązania, które zadowolą 
wszystkich. Niemniej jednak warto poczynić takie 
wysiłki.
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Pani Marszałek, Wysoka Izbo, minęło 30 lat od 
odzyskania niepodległości. Myślę, że nikt po czę-
ściowo wolnych wyborach nie zdawał sobie sprawy, 
jak potoczą się jego dalsze losy, w jakim kierunku 
rozwijać się będzie Polska, czy będą to lata ubo-
gie, dziesięciolecia ubogie, czy miodowe lata w Unii 
Europejskiej, kryzys i pandemia. Czas pędził nie-
ubłaganie i zawsze było wiele rzeczy do zrobienia, 
nadrobienia. Wydawało się, że jeszcze znajdzie-
my chwilę na rozliczenie czasów Rzeczypospolitej 
Ludowej, na ukaranie winnych i nagrodzenie za-
służonych. Dziś wszyscy zdajemy sobie sprawę, 
że to się nie udało. Dlatego też ponad podziałami 
musimy naprawiać błędy i powinniśmy robić to 
jak najszybciej, najlepiej i sprawiedliwie. Z pewno-
ścią jednorazowe świadczenie pieniężne nie wpły-
nie na znaczne polepszenie jakości życia działaczy 
opozycji antykomunistycznej oraz osób represjo-
nowanych z powodów politycznych. Ta inicjatywa 
pewnie przywoła na ich twarze uśmiech. Pytanie 
tylko, czy zrobiliśmy wszystko, by był to uśmiech 
radosny, a nie gorzki.

Na zakończenie chciałabym podziękować se-
nator Magdzie Kochan za inicjatywę legislacyjną 
uzupełniającą obecną ustawę o dodatkowe upraw-
nienia dla działaczy opozycji antykomunistycznej 
i osób represjonowanych. Być może przyniesie 
więcej radości. Z pewnością więcej sprawiedliwo-
ści. Dziękuję, Magda. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Myślę, że co do samej idei tej ustawy chyba nikt 

nie ma wątpliwości. Należy pogratulować wniosko-
dawcom, bo to jest bardzo dobry pomysł, szczegól-
nie że chyba każdy z nas, kto przyjmuje w biurach 
senatorskich, spotyka się z różnymi działaczami ze 
swojego okręgu, którzy niejednokrotnie znajdują 
się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, i takie 
wsparcie, chociaż jednorazowe, ale w znaczącej 
jednak kwocie, jako wyraz szczególnego uznania 

i uszanowania, jest niewątpliwie rozwiązaniem 
bardzo, bardzo pozytywnym.

Obchodzimy w tym czasie 40-lecie wprowadze-
nia stanu wojennego, dramatycznych wydarzeń 
w kopalni „Wujek”, wspominamy też tragiczne 
wydarzenia z Wybrzeża, z Grudnia ’70. Akurat 
w tych dniach kilkadziesiąt lat temu te różne dra-
matyczne wydarzenia miały miejsce w naszej hi-
storii. Żyją jeszcze świadkowie tamtych wydarzeń, 
żyją bohaterowie tamtych wydarzeń. I chcę pań-
stwu o czymś opowiedzieć, w ramach odniesienia 
się do tej dyskusji, która tutaj się toczyła. Otóż by-
łem w jednym z miast powiatowych – świadomie 
nie używam nazwy – w moim okręgu wyborczym 
na uroczystościach z okazji 40-lecia wprowadze-
nia stanu wojennego. Był referat bardzo cenione-
go i rzetelnego historyka – też nie będę wymieniał 
jego nazwiska w tym momencie – który dotarł do 
unikatowych materiałów. Okazało się, że w tym 
mieście w komendzie milicji, dawnej komendzie 
milicji, obecnie policji, zachowało się 10 teczek 
dokumentacji ze stanu wojennego, mniej więcej 
tej grubości, jak stąd od posadzki, które miały zo-
stać zniszczone, a jakimś zbiegiem okoliczności 
zniszczone nie zostały. Zostały wytworzone przez 
Milicję Obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa. I te 
materiały w pewnym sensie pokazują, że przygo-
towania do stanu wojennego zaczęły się znacz-
nie wcześniej, niż to się powszechnie uważa, że 
ten słynny dokument podpisany przez Wojciecha 
Jaruzelskiego w marcu 1981 r. o głównych kierun-
kach wprowadzenia stanu wojennego… nie cytuję, 
nie pamiętam dokładnie jego nazwy. Ale to już był 
taki, że tak powiem, kolejny etap tych przygoto-
wań. A z materiału zgromadzonego w tych tecz-
kach widać wyraźnie, że było określone, kto ma być 
internowany, z kim należy przeprowadzić rozmo-
wy ostrzegawcze, na jakie aktywa informatorów, 
tajnych współpracowników można liczyć i jak po-
winna wyglądać procedura internowania. I, proszę 
państwa, powstaje z tego taki dość ponury obraz, 
że te zatrzymania były dokładnie zaprogramowa-
ne, że zaplanowano który funkcjonariusz Służby 
Bezpieczeństwa, w jakiej osłonie, o której godzinie, 
pod jakim adresem i kogo miał zatrzymać, co na-
leżało zrobić w sytuacji trudności. To było bardzo 
detalicznie i szczegółowo opisane, to nie była taka 
spontaniczna akcja. To po pierwsze.

Po drugie, porażająca jest liczba tajnych współ-
pracowników, którzy współpracowali ze struk-
turami represyjnymi PRL-owskiego państwa. 
Porażająca, jak na stosunkowo małą społeczność, 
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jaka była w mieście powiatowym. Sądzę, że jeżeli 
chodzi o kwestie związane właśnie ze współpra-
cą bądź brakiem współpracy, to nie jest do końca 
prawdą to, że nie zachowały się żadne dokumen-
ty. Jest pewien mit palonych teczek. Owszem, były 
zbiory, które były palone, ale to nie do końca tak 
jest. I sądzę, w związku z tym, o czym wspominał 
pan minister Jan Józef Kasprzyk w swojej wypo-
wiedzi, gdy był pytany o krąg osób, które korzystają 
ze statusu osoby represjonowanej bądź opozycjo-
nisty z czasów PRL, że on nie jest tak duży, bo nie-
stety są też osoby, które boją się zadać pytanie do 
Instytutu Pamięci Narodowej. To jest pytanie, któ-
re uruchamia całą procedurę związaną z uzyska-
niem tego statusu. Pan minister wyraźnie mówił, 
że wpierw trzeba uzyskać ten status, a następnie 
do wniosku dołączyć dokumenty poświadczające 
bądź działalność opozycyjną, bądź fakt bycia re-
presjonowanym w okresie PRL.

My nie unikniemy tej dyskusji. Proszę się nie 
dziwić, że przebieg tej dyskusji jest niewątpli-
wie bardzo trudny. Ja sobie zdaję sprawę, że były 
bardzo różne sytuacje, bo byłem osobą… Ja mam 
status osoby pokrzywdzonej Instytutu Pamięci 
Narodowej. Statusy z roku 2002… Osoba, która 
była tajnym współpracownikiem, nie mogła uzy-
skać tego statusu, bo ustawę zmieniono w 2005 r. 
Mogło być też tak, że jeśli osoba, która wpierw 
była tajnym współpracownikiem, później zerwała 
współpracę i np. przeszła na stronę opozycyjną, 
miała udokumentowaną działalność opozycyjną, 
była prześladowana, to mogła zacząć uzyskiwać 
status osoby pokrzywdzonej. Jednak na podstawie 
pierwszych poświadczeń, stwierdzeń bycia oso-
bą pokrzywdzoną tajny współpracownik nie mógł 
otrzymać takiego statusu. Ta ustawa była wtedy 
bardzo represyjna, a przypomnę, że została uchwa-
lona w czasach rządu Akcji Wyborczej Solidarność 
i Unii Wolności.

Wysoka Izbo, mówię o tym wszystkim po to, że-
byśmy pamiętali, że mimo wszystko potrzebne jest 
pewne oddzielenie pod względem moralnym, kto 
był kim w danym momencie. Ja nie chcę oceniać 
motywacji tajnych współpracowników, były bardzo 
trudne sytuacje życiowe. Wiem o tym. Były różne 
załamania. Były fakty, że ktoś podpisał zobowią-
zanie, ale faktycznie nie podjął współpracy, infor-
mował o tym. Były bardzo różne sytuacje. Jednak 
moim zdaniem nie można tworzyć prawa, które 
by powodowało, że powstawałaby w tym zakresie 
taka szara strefa. I z tego punktu widzenia dzielę 
się taką osobistą refleksją z Wysoką Izbą.

Co do ustawy to oczywiście nie mam żadnych 
wątpliwości. Mam nadzieję, że jak najszybciej ją 
podejmiemy. Mnie się koledzy posłowie pytali, kie-
dy my się z tym uporamy.

Pani Marszałek, czy nie można by dzisiaj cho-
ciaż zarządzić głosowania nad tą ustawą, tak żeby 
Sejm zdążył ją rozpatrzyć na tym bieżącym…

(Senator Bogdan Borusewicz: To jest tamta 
ustawa…)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Tak…)

Ja mówię w tej chwili o tej, o tym, żeby uru-
chomić, Panie Marszałku, te 3 tysiące zł, żeby jak 
najszybciej była ta możliwość. To już poddaję pod 
rozwagę prezydium naszej Wysokiej Izby. Sądzę, że 
wszyscy ze zrozumieniem by podeszli do takiego 
działania, i sądzę, że pani marszałek Witek też by 
się tutaj nie opierała, żeby to wprowadzić do po-
rządku obecnego posiedzenia Sejmu, jeżeli oczy-
wiście byłyby poprawki. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Wiktor Durlak, Janusz Gromek, Mariusz Gromko, 
Aleksander Szwed, Grzegorz Czelej i Ewa Gawęda 
złożyli swoje przemówienia w  dyskusji do 
protokołu*.

Informuję, że wnioski o  charakterze legi-
slacyjnym na piśmie złożyli senatorowie Jerzy 
Czerwiński, Robert Mamątow, Marek Martynowski 
i Wojciech Piecha.

Zamykam dyskusję.
Nie ma przedstawiciela rządu.
Ponieważ zostały złożone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie się 
do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego ósmego porządku…

(Senator Magdalena Kochan: Przepraszam, 
Pani Marszałek, ja w kwestii formalnej…)

Tak?

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Po ogłoszeniu przez panią marszałek zamknię-
cia punktu nie wiem, którego punktu dotyczyło 
zamknięcie i której z ustaw dotyczyły wnioski, po-
nieważ pan marszałek…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
To był… Już pani mówię, Pani Senator…)

Ale jeśli mogę, dokończę zdanie. Jednorazowy 
zasiłek nie budził żadnych kontrowersji, ale spo-
sób prowadzenia obrad przez pani poprzednika 
doprowadził do tego, że de facto debata dotyczyła 
następnego punktu. I teraz nie wiem, który z tych 
punktów pani marszałek zamknęła.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

To ja już mówię. Zakończyliśmy rozpatrywa-
nie punktu siedemnastego porządku obrad: ustawa 
o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla dzia-
łaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób re-
presjonowanych z powodów politycznych. A teraz…

(Senator Magdalena Kochan: Jeśli pani marsza-
łek pozwoli… Pan marszałek Pęk…)

Pani Senator, mogę skończyć? Pani już będzie 
od razu wiedziała.

(Senator Magdalena Kochan: Dobrze.)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

dwudziestego ósmego porządku obrad: drugie 
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dzia-
łaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych oraz 
ustawy o orderach i odznaczeniach.

Przypominam, że projekt został przedstawio-
ny przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu 
Senatu i zawarty jest w druku nr 595.

Przy rozpatrywaniu tego projektu nie mają za-
stosowania przepisy dotyczące pierwszego czyta-
nia projektu ustawy w komisjach senackich.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, panią senator Magdalenę 
Kochan, o przedstawienie projektu ustawy.

(Senator Jan Maria Jackowski: Pani Marszałek, 
w kwestii porządkowej… Bo pani senator Kochan 
pytała, czy poprawki zostały złożone do punktu sie-
demnastego. O tę informację, jak rozumiem, cho-
dziło pani senator Kochan.)

(Senator Magdalena Kochan: Tak, tak.)

(Senator Jan Maria Jackowski: Bo była formu-
ła, że…)

Tak, do punktu siedemnastego.
(Senator Bogusława Orzechowska: Tak, no.)

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek! Koledzy i  Koleżanki 

Senatorowie!
Ja myślę, że byłoby nadużyciem albo nadmier-

ną skrupulatnością przedstawianie po raz wtóry 
w odstępie niespełna godziny projektu ustawy, któ-
ry jest dołączony do druku i o którego przyjęcie 
wnoszę w trybie art. 69 Regulaminu Senatu.

Właściwie wszystkie państwa wypowiedzi, py-
tania, na które odpowiadał pan minister Kasprzyk, 
bardziej dotyczyły tego przedłożenia niż poprzed-
niego punktu porządku obrad, dotyczącego jed-
norazowego świadczenia. Tak więc jeśli trzeba 
odpowiadać na pytania, to jestem do państwa dys-
pozycji, ale nie będę po raz wtóry omawiać propo-
nowanych zmian, jeśli tak można, Pani Marszałek. 
Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również senator Magdalenę 
Kochan.

Czy ktoś z państwa chce zadać takie pytanie?
Widzę, że pan senator Jan Maria Jackowski… To 

kto jest pierwszy?
Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę 

bardzo.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Pani Senator!
Ja mam takie pytanie. Wydaje mi się, że trafna 

była uwaga pana ministra Kasprzyka co do tego, 
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żeby poznać jakieś stanowisko Instytutu Pamięci 
Narodowej, bo – jak rozumiem – teraz ciężar okre-
ślenia tego, czy współpraca została podjęta, czy 
nie została podjęta, spadnie na Instytut Pamięci 
Narodowej. Czy w tym zakresie nie przydałyby się 
jakieś konsultacje? Czy nie uważa pani senator, że 
przydałyby się jakieś konsultacje dotyczące tego, 
czy Instytut Pamięci Narodowej będzie w stanie 
w tym zakresie taką ustawę realizować? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja powiem tak. Wydaje mi 

się, że Instytut Pamięci Narodowej od tego wła-
śnie jest, żeby nie tylko zbierał, ale też weryfikował 
i publikował lub też odpowiadał na zapotrzebowa-
nie publikacji określonych dokumentów. Tak więc 
w tej kwestii nie podzielam zdania pana ministra 
Kasprzyka, że opinia prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej miałaby wpływ na jakość prawa stano-
wionego przez uprawnionego do tego w związku 
z konstytucją i ustrojem, jaki mamy, ustawodawcę.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Senator!
W przypadku tej dodatkowej ustawy, tego projek-

tu ustawy skorzystano z takiej ścieżki, która jest do-
puszczalna w senackim regulaminie, ale stosuje się 
ją raczej wtedy, kiedy nie ma sporu co do sensowno-
ści proponowanych zmian, dodatkowo, poza trybem 
normalnego rozpatrywania ustawy, kiedy nie ma po 
prostu sporu politycznego. A tu jest spór polityczny. 

Byliśmy tego świadkami zarówno w trakcie głoso-
wania, jak i w czasie prezentowania wypowiedzi, 
także w odniesieniu do wypowiedzi pana ministra 
Kasprzyka. Ja bym nie dezawuował jego wypowiedzi, 
bo on ma doświadczenie, on cały czas ma do czynie-
nia z tymi procedurami, a my tego doświadczenia nie 
mamy, przynajmniej nie tak duże.

(Sygnał timera)
Wobec tego zapytam, czy nie należałoby, jeśli 

oczywiście państwo chcecie się upierać, zrezygno-
wać z tej ścieżki nadzwyczajnej, bo to jest forma 
ścieżki nadzwyczajnej, i zgłosić tego w trybie nor-
malnej inicjatywy ustawodawczej. Wtedy będzie-
my mieli uzasadnienie, odpowiednie opinie itd. Ja 
to sugeruję po prostu po to, żeby nie burzyć – nie 
wiem, jak to nazwać – konsensusu w stosunku do 
poprzedniej ustawy, chociaż on, jak myślę, zosta-
nie zachowany.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Dziękuję.
Po pierwsze, chciałabym powiedzieć, że w żad-

nym razie – a jeśli ktoś to tak zrozumiał, to nie 
biorę za to rozumienie odpowiedzialności – nie 
dezawuuję wypowiedzi pan ministra Kasprzyka. 
Po prostu nie zgadzam się z takim stwierdzeniem, 
z ministrem czy wysokiej rangi urzędnikiem pań-
stwowym, a szef urzędu kombatantów ma status 
ministra, który ma w tej kwestii inne zdanie, bo 
uważam, że legislacja należy do senatorów. Instytut 
Pamięci Narodowej został powołany do tego, żeby 
pamięć narodową w tych dobrych i tych złych od-
słonach zachować. Wydaje się, że opinia instytutu 
w takiej sprawie, jaką jest ewentualne przyzna-
nie statusu takiej osoby lub też potwierdzenie jej 
współpracy z komunistycznymi służbami bezpie-
czeństwa… Po prostu od tego ten instytut jest, tak 
powiem. A opinia o tym, czy dodamy mu pracy, czy 
nie dodamy pracy… Wydaje mi się, że to nie jest to 
miejsce, gdzie powinnam zasięgać informacji. Tak 
więc moim zdaniem to nie jest dezawuowanie wy-
powiedzi pana ministra.
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Po drugie, co do tego, czy zastosowaliśmy 
ten tryb… Zastosowaliśmy go za zgodą komisji 
i w tej chwili za zgodą Senatu in gremio. Ja nie 
wycofuję się z tych zapisów. One były propono-
wane, inicjowane, jeszcze raz to powiem, przez 
grupę osób reprezentujących 258 sygnatariuszy 
takich rozwiązań. Z tym środowiskiem rozma-
wialiśmy w trakcie posiedzeń Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej i  tam bardzo 
wyraźnie mówiłam, z jakich powodów określo-
ne kwestie nie zostały wprowadzone przez ini-
cjującą na ich podstawie, na podstawie inspiracji 
panów, a właściwie gotowego projektu ustawy… 
Chodziło o to, które zapisy mogę przeprowadzić 
przez Sejm, a których nie. I panowie się ze mną 
zgodzili. To nie jest pomysł senatorów Platformy 
Obywatelskiej ani Koalicji Obywatelskiej. To jest 
inicjatywa grupy działaczy solidarnościowych. Ja 
uznałam, że to jest ważna inicjatywa i tak ją pań-
stwu przedstawiam. To nie jest pomysł legislacji 
i rozwiązań stosowanych przez – jeszcze raz to 
powiem – Koalicję Obywatelską, tylko zestaw pro-
pozycji, którą w formie kompletnego dokumen-
tu przynieśli reprezentanci środowiska, a pod 
tą inicjatywą podpisało się 258 działaczy z bar-
dzo różnych środowisk, dzisiaj stojących często 
po różnych stronach sceny politycznej. Nie, nie 
uważam tego za błąd. Bardzo proszę – zgodnie 
z decyzją i komisji, i teraz już całości Senatu – 
o rozpatrzenie tego projektu ustawy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Antoniego Mężydłę – zdalnie.

SENATOR 
ANTONI MĘŻYDŁO 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Senator, pani jako sprawozdawca jest tu-

taj tylko przekaźnikiem woli tych 258 sygnata-
riuszy, którzy przysłali ten projekt. Muszę pani 
powiedzieć, że my musimy się tutaj zastanowić 
nad tym rozwiązaniem, jeśli chodzi o ten status 
współpracownika, w kontekście tego, jak to wyglą-
da w ustawie lustracyjnej. U nas jest to użyte w po-
zytywnym sensie, bo chodzi o działacza opozycji 

demokratycznej, a tam – w negatywnym, ze wzglę-
du na to, że są inne kryteria.

I chcę pani uświadomić jedną sprawę. Jeśli cho-
dzi o pewną osobę, której sprawa była bardzo gło-
śna, jeśli chodzi o obsadzenie jej na stanowisku 
ambasadora w Niemczech, to opozycja krzyczy… 
On też tylko podpisał oświadczenie o współpracy, 
nie ma żadnych dowodów na tę współpracę. On 
najpierw został oceniony przez sąd lustracyjny, 
a później, na zasadzie… W związku z tym, co orzekł 
sąd lustracyjny, koalicja rządząca uważa, że on nie 
był tajnym współpracownikiem…

(Sygnał timera)
…właśnie ze względu na wyrok sądu lustracyj-

nego. Jednak opozycja krzyczy o nim, że był współ-
pracownikiem, i w debacie publicznej…

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

To nie jest tylko debata polityczna. W debacie 
publicznej występuje jako taki.

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

Czy nie uważa pani, że… Jeżeli mamy ten pro-
jekt poprzeć, to przynajmniej tę jedną rzecz mu-
simy naprawić, inaczej sformułować tę poprawkę 
i wtedy poprzeć. Bo ja inaczej nie będę mógł po-
przeć w całości tej ustawy, mimo że moi koledzy to 
sformułowali. Czy pani jest za tym, że… Czy będzie 
pani w stanie wraz z Biurem Legislacyjnym – to 
jest moje pytanie – wnieść taką poprawkę, żeby tej 
wątpliwości nie było? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Pani Senator, proszę.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, propozycja zawarta w przy-

niesionym nam projekcie ustawy była także 
bardzo szeroko i bardzo dokładnie sprawdzana 
przez legislatorów senackich. Ja wiem, że panu 
senatorowi chodzi o to, czy ja jestem za rozwią-
zaniem, które jest tutaj zawarte. Tak, jestem. 
Uważam, że jeżeli z powodu jednego podpisane-
go dokumentu… Jeżeli nie ma żadnych śladów 
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ani dowodów współpracy ze służbami, no, takiej 
rzetelnej współpracy, wzięcia pieniędzy, przyj-
ścia z informacją, sprzedawania informacji o ko-
legach, to jedno… Myślę, że i pan, i ja pamiętamy 
te czasy. Wiem, jak łatwo było człowieka złamać, 
a jak trudno jest potem z tego jednego dokumen-
tu spowiadać się kolejnym pokoleniom. W związ-
ku z tym uważam, że jeżeli możemy oszczędzić 
tego jednej, dwóm czy trzem osobom, a jedną na-
grodzić za to, co naprawdę robiła, wbrew temu 
dokumentowi, jedynemu, który się znajduje… To 
ja jestem za tym, żeby w taki sposób pomóc tym 
ludziom. Jeśli nawet jest to jeden przypadek, to 
warto w tej kwestii zmienić prawo. To moje zda-
nie. Każda zapisana tutaj rzecz, każde zdanie jest 
zdaniem, którego, jak uważam, nie powinniśmy 
zmieniać.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Magdalena Kochan: Dziękuję.)
Czy przedstawiciel rządu… Jest pan minister? 

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-
wie przedstawionego projektu ustawy?

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

Nie? Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rzą-
du związane z omawianym punktem porządku 
obrad.

Czy ktoś z państwa chce zadać takie pytanie? 
Nie.

Otwieram dyskusję…
(Głos z  sali: Pan senator Czerwiński ma 

pytanie.)
Przepraszam bardzo, Panie Senatorze, nie 

zauważyłam.
(Senator Jerzy Czerwiński: Już się przyzwycza-

iłem do tego, Pani Marszałek.)
Pan, Panie Senatorze, jest zwykle zasłaniany 

przez osobę na mównicy. Przepraszam bardzo.
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie trzeba się 

tłumaczyć.)
Teraz nie ma nikogo na mównicy…
Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja mam krótkie pytanie. Czy przedstawiciel rzą-

du ma upoważnienie, a jeśli tak… Co sądzi na te-
mat tej ustawy, czy ją popiera, czy nie? Wróć, na 
temat projektu.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Panie Ministrze, jeżeli odpowiedź będzie krót-
ka, to można z miejsca.

(Głos z sali: Ale to pytanie już było zadane.)

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Oczywiście nie mam takich upoważnień, bo to 

jest projekt i nie ma stanowiska rządu. Odniesiemy 
się do tego, jak ta inicjatywa zostanie przyjęta przez 
Senat. Jeden z decydujących głosów na pewno musi 
mieć Instytut Pamięci Narodowej, bo on jest w tej 
chwili właściwy do oceniania tych wszystkich 
kwestii. Sprawa jest dosyć kontrowersyjna, nie 
ukrywam, dlatego wymaga czasu i przemyśleń. 
W tych kilku wypowiedziach, choćby pana senatora 
Mężydły, też pojawiły się pewne wątpliwości. No, 
nad tym naprawdę trzeba się poważnie zastanowić. 
Tak że na dzisiaj nie mogę się wypowiedzieć, bo nie 
mam takich upoważnień.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuje, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu senatora Bogdana 

Borusewicza.
Proszę bardzo, Panie Marszałku.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo Sena- 
torowie!
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Przede wszystkim chcę przypomnieć, że 
w marcu z inicjatywy tej samej grupy osób, działa-
czy opozycji, których przedstawicielami byli pano-
wie Gliszewski i Kostrzewa-Zorbas, uchwaliliśmy 
ustawę wprowadzającą przeliczniki za okres dzia-
łalności wtedy nielegalnej, działalności w podzie-
miu czy w opozycji demokratycznej. Te przeliczniki 
są znacznie bardziej korzystne. Poprzedni prze-
licznik wynosił zero. Tak więc poprzednia ustawa 
uwzględniała działalność w opozycji, kiedy było się 
represjonowanym albo się ukrywało, albo… No, 
działało się na rzecz niepodległości i demokracji, 
a nie było formalnego zatrudnienia. Poprzednio 
uwzględniano tylko ten czas, to znaczy zaliczano 
to do czasu pracy potrzebnego do uzyskania eme-
rytur. W marcu uchwaliliśmy ustawę, która prze-
widywała jako podstawę wymiaru składek w tym 
okresie działania kwotę przeciętnego wynagro-
dzenia. Ale jest jeden szkopuł – osoby, które mają 
emeryturę i które działały, powinny same wystą-
pić do ZUS. Jeżeli nie wystąpią, to nie otrzymają 
tego korzystniejszego przelicznika. Z moich infor-
macji wynika, że osoby uprawnione nie występują 
z wnioskami, bo nie mają wiedzy. No więc to moje 
wystąpienie w innej sprawie zaczynam od takiego 
apelu: trzeba napisać wniosek do ZUS o ponowne 
przeliczenie emerytury, jeżeli ma się status dzia-
łacza opozycyjnego czy osoby represjonowanej. To 
jest wstęp.

Jeżeli chodzi o ustawę, której projekt wycho-
dzi z Senatu, to chciałbym powiedzieć, że ta usta-
wa nie w pełni realizuje propozycje, które do nas 
wpłynęły. Przede wszystkim nie rozciąga statusu 
i tego dodatku… To nie jest gratyfikacja, to jest pew-
ne wyrównanie dla ludzi, którzy działali, nie pra-
cowali, byli represjonowani. To nie jest premia. To 
jest wyrównanie, które państwo polskie decyduje 
się zrealizować. A jeżeli tak, to wydaje mi się, że sy-
tuacja nie jest tego typu, że można rozszerzyć to na 
członków rodziny. A dlaczego? Z innego względu. 
Bardzo często i najczęściej tak było, że jeżeli mąż 
działał, coś robił, drukował, organizował, kolporto-
wał, to żona robiła to samo. W związku z tym ona 
może wystąpić o taki status indywidualnie. Jednak, 
jak mówię, nie jest to jakieś świadczenie rodzin-
ne. To jest świadczenie kierowane do tych osób, 
które działały, narażały się i, jak mówię, ponosiły 
także konsekwencje prawne, bo traciły wolność, 
bo wyrzucano je z pracy. Tylko tu też nie chodzi 
o taką sytuację jednorazową. Jeżeli ktoś poszedł 
na demonstrację i został zatrzymany, no to był re-
presjonowany oczywiście, ale jeżeli była sytuacja, 

że miał gazetkę, oddał gazetkę itd., jednorazowo… 
No, ustawa mówi, że trzeba było działać w sposób 
ciągły, nie jednorazowo, z doskoku. Uważam, że to 
jest prawidłowe.

I teraz odniosę się do sprawy niby-lustracji, bo 
ustawa lustracyjna to jest zupełnie inna ustawa, 
ona dotyczy zbioru innych osób. Ale jeżeli w myśl 
ustawy lustracyjnej negatywna ocena czy stwier-
dzenie, że ktoś był agentem, jak gdyby naznacza 
człowieka na całe życie, i jeżeli w myśl tej ustawy 
stosuje się rozwiązanie pozwalające odwołać się do 
sądu i rozwiązanie mówiące, że sam jednorazowy 
zapis nie wystarczy, bo musi być współpraca… Ta 
ustawa funkcjonowała i funkcjonuje. Ustawa waż-
niejsza, w myśl której skutki są bardziej znaczne, 
stosuje inne definicje i możliwość odwołania się 
do sądu, a tutaj decyduje tylko IPN i nie można 
się odwołać do sądu. Nie można. A definicja jest 
taka: jest jakiś materiał, który wskazuje, że ktoś 
współpracował. I koniec, jesteś, człowieku, ugoto-
wany i sprawa jest zakończona. I jak jest, a nie był… 
Tak jest z moim przyjacielem z Komitetu Obrony 
Robotników, człowiekiem olbrzymich zasług, któ-
ry podpisał – jest materiał – a po tygodniu został 
wyrejestrowany. Powiedział nam o tym, powiedział 
od razu, że podpisał. Kiedy dyskutowałem na ten 
temat z prezesem IPN, on rozkładał ręce i mówił: 
nic nie mogę zrobić, bo nie ma, zgodnie z ustawą, 
możliwości dalszej procedury, nie ma możliwości 
odwołania także do sądu. Co ten człowiek biedny 
może zrobić? Nic.

Szanowni Państwo, ja mam w tej kwestii pew-
ne doświadczenie i powiem wam, że znam dobrze 
przypadki 5 osób, które podpisały, powiedziały mi, 
poinformowały mnie o tym, a potem ze mną współ-
pracowały przez długie lata. U jednej z osób trzy-
małem archiwum, dzięki temu mam to archiwum 
dzisiaj. Inna osoba to pracownik portu gdańskiego, 
który jest w tej chwili zupełnie po drugiej stronie 
politycznej. Chciał zarobić, podwiózł Szweda do 
Krakowa, zrobił to niestety w czasie pracy…

(Głos z sali: Nie ministra.)
(Senator Aleksander Szwed: Ale nie mnie.)
…został namierzony i powiedziano mu: czło-

wieku, art. 52. To artykuł, który jest wilczym bi-
letem. I podpisał, bo wcześniej nie miał kontaktu 
z opozycją itd. I to jest jeden z przykładów. Znam 
5 takich przykładów ludzi naprawdę wielkiej dziel-
ności, ludzi, którzy poświęcali się i co do których 
mam pełne zaufanie. Uważam, że to rozwiąza-
nie jest nie tylko potrzebne, ale także konieczne. 
Bo jeżeli ja mam takich 5 znajomych, z którymi 
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działałem, to inni też mają. Przykład tego człowie-
ka z KOR naprawdę powinien świadczyć o tym, że 
nie tylko zapis w archiwach IPN… Bo to nieraz są 
takie zapisy… Nieraz zachowało się coś więcej, np. 
podpis oświadczenia itd., ale nieraz jest tylko zapis 
w książce „TW”, tylko tyle. Zatem na pewno możli-
wość odwołania się do sądu jest konieczna. Inaczej 
będziemy krzywdzili ludzi, których nie powinni-
śmy krzywdzić, a powinniśmy nagradzać. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Jest dla mnie rzeczą głęboko symboliczną, że 

to pewnie jedno z najkrótszych, jak nie najkrótsze 
z moich wystąpień w Senacie mogę wygłosić po 
marszałku Bogdanie Borusewiczu, dla mnie jed-
nym z najpiękniejszych symboli walki o wolną i de-
mokratyczną Polskę.

Panie Marszałku, bardzo ciepło i serdecznie 
dziękuję. (Oklaski)

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w dzia-
łalność opozycji demokratycznej, w działalność 
„Solidarności”. Świadomie zabieram raz głos 
w sprawie tych 2 punktów, bo cieszę się z każ-
dego projektu, dzięki któremu możemy podzię-
kować działaczom opozycji demokratycznej. 
I tak uważam, że te wszystkie nasze działania 
to skromne gesty w  stosunku do tego, czym 
ci ludzie ryzykowali, walcząc w interesie nas 
wszystkich. Przecież tak jak było tutaj powie-
dziane, pewne decyzje, rozwiązania legislacyj-
ne to zrekompensowanie tego, co oni utracili, 
lub możliwości, z których skorzystać nie mogli. 
I muszę państwu powiedzieć, że ja jestem nawet 
odrobinę zakłopotany. Bo co to jest suma 3 ty-
sięcy zł? Mogę państwu powiedzieć, że traktuję 
to wyłącznie jako symboliczne podsumowanie 
tego wszystkiego, co robiliście, waszego ryzyka, 
tego, co w tamtych najtrudniejszych czasach da-
waliście i o co walczyliście dla nas. I tak jak do 
tej pory, będę wspierał wszelkie takie inicjatywy.

Zgadzam się z panem marszałkiem, że w przy-
padku tych najtrudniejszych i często dramatycz-
nych sytuacji, które przychodzi oceniać decyzją 
administracyjną, często ślepą, powinien rozstrzy-
gać sąd, który waży pewne dowody i okoliczności.

I  zakończę wystąpienie życzeniami. Życzę 
wszystkim tym, którzy działali w opozycji demo-
kratycznej, tym, którzy działali w „Solidarności”, 
żebyście państwo mieli takie przekonanie, jakie 
mieli powstańcy styczniowi w II Rzeczypospolitej 
– że państwo polskie was honoruje, docenia, po-
trafi o was zadbać i pamiętać. Bo tak naprawdę to 
państwo polskie poprzez pamięć o was i szacunek 
dla was pokazuje szacunek dla własnej państwowo-
ści i to, czy my będziemy pamiętać o tych, którzy 
najbardziej dla tego państwa oddali siebie. Jeszcze 
raz bardzo serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję 
za to, co robiliście dla Polski i dla nas. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zaproszeni 
Goście!

Może pierwsza kwestia tytułem wyjaśnienia, 
bo ci, którzy obserwują z zewnątrz nasze obrady, 
mogą mieć wrażenie może nie tyle pewnego ro-
dzaju chaosu, ile raczej niezrozumienia. Do Senatu 
wpłynął projekt – to nie jest projekt, bo to już jest 
ustawa – z druku nr 575, ustawa o jednorazowym 
świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji 
antykomunistycznej oraz osób represjonowanych 
z powodów politycznych. Jest w tej sali powszech-
na zgoda, że takie jednorazowe świadczenie po-
winno zostać wypłacone. Myślę, że także potem 
w głosowaniu tę powszechną zgodę zademonstru-
jemy. Chcemy to przegłosować jak najszybciej. 
Komisja zaproponowała wprowadzenie do tekstu 
tej krótkiej w sumie ustawy 3 poprawek, ale for-
malnych, legislacyjnych. Ze słów szefa urzędu do 
spraw kombatantów wynika, że one nie są koniecz-
ne, że to są poprawki legislacyjne. Jeśli uchwalimy 
tę ustawę bez poprawek – mówię cały czas o tym 
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świadczeniu jednorazowym – on będzie mógł spo-
kojnie to świadczenie wypłacić. Ponieważ chcemy, 
żeby to się stało w okolicy czterdziestej rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, prosił-
bym państwa – taki wniosek złożyliśmy, to jest ten 
pierwszy wniosek, tu były problemy, kontrowersje 
– żeby uchwalić tę ustawę bez poprawek. Bo wtedy 
ona od razu idzie na biurko prezydenta, pomija-
my jeden etap, nie przedłużamy tego. A słyszeliśmy 
wyraźnie deklaracje szefa urzędu do spraw kom-
batantów, że będzie starał się te rzeczy techniczne 
załatwić jak najszybciej. I to taka prośba dotycząca 
właściwie poprzedniego punktu.

Ale teraz zajmujemy się propozycją, którą ko-
misja, korzystając z przepisu Regulaminu Senatu 
– rzadko stosowanego, ale stosowanego, głównie 
przez komisję budżetu i finansów, nawiasem mó-
wiąc – przedkłada Wysokiej Izbie. Chodzi miano-
wicie o wprowadzenie, jakby obok tej oczywistej 
ustawy, nowych przepisów dotyczących usta-
wy matki – o, tak bym to określił – czyli ustawy 
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 
osobach represjonowanych z powodów politycz-
nych. O co chodzi? Ta propozycja nie będzie prze-
chodziła, nazwałbym to, pełnej ścieżki legislacyjnej 
w Senacie. Bo normalnie powinno być tak: projekt, 
do projektu dołączone jest uzasadnienie, mało tego, 
do projektu powinny być oczywiście zebrane sta-
nowiska, powinny się wypowiedzieć zaintereso-
wane środowiska, nie tylko 250 osób. Tymczasem 
ten projekt wzbudza bardzo daleko idące kontro-
wersje. I kontrowersje były już na tej sali. Czyli 
tak: nie pozwalamy na dyskusję, dyskusja będzie 
krótka, nie pozwalamy na wypowiedzenie się 
osób najbardziej zainteresowanych, a dodatkowo 
jeszcze wrzucamy to w takim trybie wpadkowym 
do ustawy o czymś zupełnie innym, o jednorazo-
wym dodatku. Czy państwo czegoś nie… Czy to się 
państwu z czymś nie kojarzy? Przecież tak często 
zarzucacie, że w Sejmie w drugim czytaniu posło-
wie – bo to na ogół oni robią – proponują jakieś 
poprawki niezwiązane z pierwotną materią usta-
wy. Proszę więc zauważyć, że te poprawki, które 
państwo proponujecie do ustawy matki i które 
nie są w ogóle w żaden sposób związane z jedno-
razowym świadczeniem, bardzo daleko ingeru-
ją w treść tej ustawy, są kontrowersyjne. A więc 
tym bardziej potrzebują zastanowienia się, anali-
zy, a już na pewno uzyskania stanowiska urzędu, 
który będzie ten projekt, gdy stanie się on ustawą, 
wykonywał, czyli Instytutu Pamięci Narodowej. 
Ale nie mamy tego stanowiska. My tak naprawdę 

nie wiemy, przynajmniej ja, jak następuje proces 
weryfikacji, czy osoba, która chce uzyskać status 
osoby represjonowanej lub działacza opozycji an-
tykomunistycznej, może ten status uzyskać, bo, po 
prostu mówmy wprost, nie donosiła. Nie mamy 
tak naprawdę niczego, mamy tylko chęć załatwie-
nia szybko jakiejś sprawy. A przecież to nie będzie 
załatwione, bo dopiero pójdzie do Sejmu.

Jeśli teraz, po tej debacie, państwo kiedykolwiek 
się odezwiecie, mówiąc „to wrzucono niezgod-
nie z konstytucją w drugim czytaniu w Sejmie!” 
– a często mamy takie opinie – to od razu bach: 
a wy co robicie?

(Senator Bogdan Borusewicz: Uczymy się od 
nich.)

Proszę państwa, można tak robić, oczywiście 
można, bo to jest w granicach Regulaminu Senatu.

(Senator Magdalena Kochan: Ale oni takie rze-
czy wrzucają jako poprawki.)

Ale czy to jest słuszne? Czy to jest słuszne?
(Senator Magdalena Kochan: No, to jest mani-

pulacja, naprawdę.)
A żeby odnieść się do tekstu tej propozycji, tego 

na razie projektu, powiem, że oczywiście są tu 
mniej i bardziej kontrowersyjne przepisy. Według 
mnie najbardziej kontrowersyjny jest ten, który 
usuwa z ustawy matki możliwość badania przez 
IPN dokumentów. Ja to zacytuję dokładnie, żeby ci, 
którzy nie podpisali się jako jedna z tych 250 osób, 
a którzy mają status osoby represjonowanej, wie-
dzieli, czego chce większość senacka. Otóż usuwa 
się z ustawy matki możliwość badania dokumen-
tów wytworzonych przy udziale osoby zaintereso-
wanej, przy operacyjnym zdobywaniu informacji 
przez organy bezpieczeństwa państwa…

(Senator Magdalena Kochan: Nieprawda!)
…takich jak pomoce ewidencyjne, dzienni-

ki rejestracyjne, inwentarze archiwalne, kar-
ty ewidencyjne, Zintegrowany System Kartotek 
Operacyjnych. To jest katalog otwarty. Oczywiście 
wszystko to jest wytworzone przez organy bezpie-
czeństwa państwa.

(Senator Magdalena Kochan: Skąd to?)
Proszę państwa, ja nie wiem, w oparciu o ja-

kie dokumenty IPN ma teraz pracować, skoro to 
wszystko ma być usunięte jako podstawa do wyda-
nia decyzji czy też właściwie wydania opinii, zaję-
cia stanowiska.

I mamy to wprowadzić szybko, bo to też jest 
ważne.

O  innych przepisach w  tym projekcie za-
prezentowanych nie będę dłużej mówił. Też 
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kontrowersyjne jest dla mnie, ale może mniej, 
umożliwienie organizacjom, fundacjom, stowa-
rzyszeniom występowania w imieniu osób, które 
już nie żyją. Rodzina – owszem, osoba zaintereso-
wana – owszem. Ale dlaczego organizacje? W do-
datku nie jest nigdzie powiedziane, że osoba, której 
status ma być badany, miałaby być członkiem tej 
organizacji. Może to prowadzić dowolna organiza-
cja, może wystąpić z wnioskiem.

Proszę państwa, możemy się tym ponownie za-
jąć, ja nie twierdzę, że nie, być może rozpocząć na 
nowo dyskusję o tym, ale zajmowanie się tym w ta-
kim trybie, przy takich kontrowersjach, w takiej 
dacie i w połączeniu z tą oczywistą ustawą, która 
działa na korzyść osób represjonowanych i dzia-
łaczy podziemia antykomunistycznego, uważam 
w pewnym sensie za nadużycie. To jakby psuje 
smak. To jest łyżka dziegciu, może nie w beczce 
miodu, ale psująca smak tej porcji miodu, którą 
dajemy tą ustawą.

Za tą pierwszą ustawą – oczywiście tak, dlatego 
jak najszybciej złożyliśmy wniosek o przyjęcie jej 
bez poprawek. Jeśli chodzi o tę drugą, to w imieniu 
tych samych senatorów składam wniosek o odrzu-
cenie projektu.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Czerwiński: Dziękuję bardzo.)
Proszę o zabranie głosu, zdalnie, pana senatora 

Antoniego Mężydłę.

SENATOR 
ANTONI MĘŻYDŁO 

Panie Marszałek! Wysoka Izbo!
Do tego, co powiedział Bogdan Borusewicz 

o tym członku KOR, którego dotknęły te niedogod-
ności – ta ustawa ma to zmienić – mogę dodać, 
że ja naprawdę jestem jeszcze bardziej przekona-
ny o niewinności tej osoby, a nawet jestem chy-
ba dowodem jej niewinności, żywym dowodem jej 
niewinności, ze względu na to, że w latach siedem-
dziesiątych współpracowałem z tą osobą i gdyby 
ta osoba była tajnym współpracownikiem, to ja 
nie mógłbym realizować misji, którą realizowa-
łem, a mianowicie przewozu bibuły z Warszawy 
do Gdańska. Wykonywałem to bardzo często 

i w dużych ilościach, i nigdy nie wpadłem. Zawsze 
odbierałem tę bibułę od osoby, którą wnioskodawcy 
mają na myśli. Jestem w pełni przekonany o jej nie-
winności, a nawet jestem dowodem na jej niewin-
ność. Uważam jednak, że my jako parlamentarzyści 
musimy działać zgodnie z logiką, ze zdrowym roz-
sądkiem. Musimy sobie dokładnie zdawać spra-
wę z tego, jak obecnie wygląda badanie dotyczące 
współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa – to nie jest 
badanie na archiwach, tylko na szczątkach tych 
archiwów. Uważam, że tę furtkę do uniewinnie-
nia wielu współpracowników można otworzyć za 
szeroko. Jeżeli nie będzie poprawki zmieniającej 
ten przepis, o którym trochę szerzej mówił senator 
Czerwiński, to ja nie mogę zagłosować za tą usta-
wą, bo uważam, że trzeba działać odpowiedzialnie. 

Ja wiem, bo od inicjatorów czy nawet autorów 
tego projektu ustawy, tego szerszego projektu usta-
wy, dostaję informacje, jaka debata trwa w moim 
środowisku, w środowisku opozycji demokratycz-
nej i byłych działaczy „Solidarności”. Oni po prostu 
porównują mnie do Lenina, mówią, że stosuję ko-
munistyczną zasadę, że można poświęcić jednostkę 
w imię sprawy. Tak jak Lenin w imię komunizmu, 
to ja w imię czystości lustracyjnej. Ale ja absolutnie 
nie jestem żadnym, nie wiem, ubekożercą ani nie 
potępiam… Naprawdę bardzo łagodnie podchodzę 
do byłych współpracowników, z wieloma byłymi 
współpracownikami, znając ich sytuację… Bogdan 
mówił o niewinności tych 5 osób, a ja tutaj… Nawet 
jeśli byli winni, to oni nie szkodzili albo byli mało 
szkodliwi. Dokładnie pamiętam ich zachowania, 
to, jak się zachowali. Ja dalej z nimi się przyjaźnię, 
tu nie ma jakiejś wrogości i obstrukcji wobec tych 
osób, które były współpracownikami. Uważam, 
że senator i poseł może funkcjonować w zgodzie 
z opinią autorytetów – rzeczywiście te 258 osób, 
większość z nich, te, które kojarzę, to są dla mnie 
autorytety, może i wszystkie one – jednak autory-
tet nie powinien panować nad rozumem, czyli nad 
logiką, zdrowym rozsądkiem i wiedzą, którą posia-
dam. Ja nigdy nie zagłosuję przeciwko własnemu 
rozumowi. Mogę zagłosować przeciwko autoryte-
tom, mogę zagłosować nawet wbrew swoim prze-
konaniom w niektórych sprawach w imię innych 
wartości, ale nie mogę zagłosować wbrew logice 
i rozumowi. Dlatego, Szanowni Państwo, jeżeli nie 
zmienimy tego zapisu dotyczącego dokumentów 
IPN-owskich przy badaniu sprawy współpracy, 
tzn. nie odwrócimy wykastrowania prezesa IPN 
czy samego IPN w odniesieniu do takich spraw, 
bo to zgodnie ze zdrowym rozsądkiem można 
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porównać do kastracji intelektualnej, to po prostu 
nie zagłosuję za tą ustawą. 

Uważam, że trzeba podjąć sprawę akurat takich 
przypadków, ale to naprawdę muszą być takie przy-
padki… Bo ta osoba w powszechnym mniemaniu… 
Nie ma pewnie osoby, nie znam osoby, która mówi-
łaby mi, że ta osoba podpisała, więc może coś tam ma 
na sumieniu, gdyż jej cały życiorys wręcz świadczy 
o tym, że teza o jej współpracy oparta na tym podpi-
sie jest sprzeczna z jej funkcjonowaniem i w latach 
opozycji demokratycznej, i w latach „Solidarności”. 
Ona nigdy nie współpracowała, a wręcz bardzo moc-
no szkodziła. Jeśli chodzi o bibułę, to na pewno była 
to osoba najbardziej płodna w środowisku byłych 
działaczy opozycji. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie…
Czy pan marszałek chciałby…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie.)
Proszę o  zabranie głosu panią senator 

Magdalenę Kochan.
Proszę bardzo.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Ja tylko tytułem odniesienia się do tych za-

rzutów, z  jakich to dokumentów rezygnujemy 
w nowych propozycjach ustaw. Czy państwo po-
dejrzewacie, że u którejś z 258 osób zaangażowa-
nych, ze statusem działacza opozycji lub osoby 
represjonowanej zrodzi się myśl, żeby następnych, 
którzy się starają o ten status, zwolnić ze wszyst-
kiego, czego one do momentu uzyskania statusu 
doświadczyły? Czy komuś z państwa przyszłoby do 
głowy, że wśród tych działaczy zapadnie decyzja… 
że oni powiedzą: wiecie, tych następnych, którzy 
będą się starać o status, zwolnijmy z tych wszyst-
kich wymogów, nie sięgajmy do zasobów Instytutu 
Pamięci Narodowej, zlikwidujmy wszystkie po-
trzebne dokumenty, którymi my się posługiwali-
śmy? Przecież to, proszę państwa, naprawdę jest 
albo myślenie nierozsądne, albo myślenie bardzo 
niesprawiedliwe wobec tych osób, albo manipula-
cja, bo już nie wiem, co innego. 

Chodzi o to, że teraz w ustawie odwołujemy 
się do ustawy o ujawnianiu informacji o doku-
mentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Jakie do-
kumenty będzie musiał przedłożyć ten ktoś, kto 
się stara o status? Dokumentami organów bez-
pieczeństwa państwa w rozumieniu tej ustawy są: 
wszelkie nośniki informacji niezależnie od formy 
przechowywania informacji, w tym w szczegól-
ności akta, kartoteki, rejestry, pliki komputerowe, 
pisma, mapy, plany, filmy i inne nośniki obrazu, 
nośniki dźwięku i wszelkich innych form zapisu, 
a także kopie, odpisy i inne duplikaty tych nośni-
ków informacji; niezbędne do analizy informacji 
środki pomocnicze, a w szczególności programy 
na użytek zautomatyzowanego przetwarzania da-
nych podlegające przekazaniu do archiwum IPN 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 
1998 r. o IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu, Dz.U. z 2021 r. poz. 177. 
Dokumentami organów bezpieczeństwa państwa 
w rozumieniu niniejszej ustawy są również podle-
gające przekazaniu do archiwum IPN akta sądowe 
oraz orzeczenia wydane przez sądy w każdej spra-
wie, która toczyła się w związku z dokumentami, 
o których mowa w ust. 1. Dokument dotyczy danej 
osoby w rozumieniu niniejszej ustawy, jeżeli zawie-
ra informacje, w szczególności dane osobowe, które 
pozwalają na identyfikację tej osoby na podstawie 
tych lub innych dokumentów. Tylko tyle tytułem 
sprostowania. Nikt nikogo z niczego nie zwalnia.

Pan marszałek Borusewicz powiedział coś, co 
wszyscy z nas powinni mieć gdzieś tam w tyle gło-
wy: krzywdzić zawsze najłatwiej, pomóc o wiele 
trudniej. Złość, zapalczywość, niechęć do tego czy 
innego senatora może powodować takie czy inne 
reakcje, ale to się nie na mnie odbije ani nie na 
członkach komisji polityki społecznej, to się odbije 
na tych, którym się po prostu sprawiedliwie należy 
taki status. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o  charakterze legi-

slacyjnym na piśmie złożyli senatorowie Jerzy 
Czerwiński, Marek Martynowski, Robert Mamątow 
i Wojciech Piecha.

Zamykam dyskusję.
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Zgłaszam wniosek o wyznaczenie komisji ter-
minu przygotowania dodatkowego sprawozdania 
w celu przeprowadzenia trzeciego czytania pro-
jektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

osiemnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 572, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 572 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senator 
Beatę Małecką-Liberę, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność i zaszczyt przedstawić spra-

wozdanie Komisji Zdrowia o uchwalonej przez 
Sejm w dniu 17 listopada 2021 r. ustawie o zmia-
nie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych 
innych ustaw; druk senacki nr 572 A.

Marszałek Senatu dnia 18  listopada 2021 r. 
skierował ustawę do komisji. Ustawa została roz-
patrzona przez komisję 9 grudnia. Komisja wnosi 
i prosi Wysoką Izbę o przyjęcie stanowiska komisji, 
o przyjęcie ustawy wraz z przyjętymi poprawkami.

Wysoka Izbo! Ta nowelizacja ustawy o zdrowiu 
publicznym dotyczy właściwie jednego zagadnie-
nia, a mianowicie utworzenia centrum zajmujące-
go się uzależnieniami z 2 istniejących podmiotów: 
PARPA, czyli instytucji zajmującej się leczeniem 
alkoholizmu, i biura do spraw narkomanii.

Jaki cel przyświecał wnioskodawcom przy łą-
czeniu tych podmiotów? W uzasadnieniu jasno 
jest wyrażone stanowisko, że chodzi o to, żeby cała 
działalność w zakresie profilaktyki, rozwiązywania 
problemów zarówno alkoholowych, jak i związa-
nych z używaniem narkotyków, czyli uzależnień, 
była skoncentrowana w 1 instytucji. Możemy tu 
długo dyskutować o tym, czy to dobry kierunek, 
czy nie, zdania pewnie będą podzielone. Ale przyj-
mujemy koncepcję, że być może takie połączenie 
2 jednostek w jedną ma sens.

W trakcie posiedzenia senatorowie bardzo wni-
kliwie przyglądali się zapisom i doprecyzowywali 

pewne kwestie, jak również dopytywali się o nie-
które zagadnienia. Przede wszystkim bardzo inte-
resowało senatorów, jaki efekt osiągniemy poprzez 
połączenie tych 2 instytucji, bowiem okazuje się, 
że chociaż te instytucje są łączone pod względem 
organizacyjnym, to pod względem zachowania 
budynków, administracji, dyrekcji itd. wszystko 
pozostaje nieruszone. Jest więc pytanie, o co tak 
naprawdę chodzi w połączeniu tych 2 jednostek. 
Ale tak jak powiedziałam, mogą być różne koncep-
cje. Jedni są za tym, żeby pewne instytucje łączyć 
i poszerzać, inni za tym, żeby te instytucje prowa-
dziły oddzielne działalności.

W trakcie prac, kiedy bardzo wnikliwie rozpa-
trywaliśmy poszczególne zapisy, stwierdziliśmy, że 
należy jednak wnieść kilka poprawek. Te popraw-
ki mają na celu doprecyzowanie pewnych kwestii 
i zapisanie ich w sposób jednoznaczny, żeby już 
nie budziły żadnych wątpliwości. Merytoryczne po-
prawki dotyczyły głównie 2 obszarów, mianowi-
cie rady… Jak się ta rada nazywała? Rady do spraw 
Przeciwdziałania Uzależnieniom. Dokonaliśmy tu-
taj pewnych korekt, bowiem w kolejnym artykule 
bardzo precyzyjnie zapisane są zadania, jakie ta 
rada ma wykonywać. W związku z tym uważamy, 
że po to, aby ona była ciałem aktywnym i mogła re-
alizować te zadania także w terenie, a nie tylko cen-
tralnie, należy to doprecyzować i dopisać pewne 
osoby, które takie zadania będą mogły realizować. 
A drugi obszar, który budził wiele wątpliwości, to 
zrównanie specjalistów do spraw uzależnień. Są 
psychoterapeuci uzależnień, którzy mają albo spe-
cjalizację, albo certyfikat. Dyskusja w tej kwestii 
była dosyć długa, ponieważ kierunkowo absolut-
nie zgadzaliśmy się ze stanowiskiem propono-
wanym przez ministerstwo co do zrównania tych 
2 zawodów, jednak doprecyzowywaliśmy pewne 
zapisy, żeby np. w świetle kontraktowania usług 
z Narodowym Funduszem Zdrowia nie było żad-
nych wątpliwości.

Ostatecznie komisja przyjęła szereg poprawek. 
Poprawki nr 1, 2, 4, 7, 12, 18, 25 i 28 mają charakter 
wyłącznie technicznolegislacyjny, doprecyzowu-
ją przepisy i eliminują wątpliwości interpunkcyj-
ne. Poprawka nr 3, tak jak powiedziałam, zmierza 
do modyfikacji składu rady, czyli zgadzamy się, 
że taka rada być powinna, absolutnie, ale nieco 
zmieniamy jej skład, zgodnie z zadaniami, jakie 
ma realizować. Poprawki nr 8–11, 13, 15, 17, 19, 24 
i 29 mają na celu przesunięcie daty wejścia w ży-
cie ustawy. Szanowni Państwo, jest proponowane, 
aby ustawa weszła od 1 stycznia 2022 r., a więc za 
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2 tygodnie. Wydaje nam się to wręcz niemożliwe, 
chyba że pan prezydent będzie pracował w święta, 
ale przede wszystkim niemożliwe ze względu na 
to, że te biura jednak muszą się połączyć, muszą 
zacząć wspólną działalność. I dlatego proponuje-
my przesunięcie tej daty na 1 marca 2022 r. Nie 
2023, tak jak to zostało zrozumiane w komisji, ale 
2022. Następne poprawki, czyli nr 14 i 16, dotyczą 
kwestii zrównania tych certyfikatów specjalistów 
psychoterapii uzależnień. Poprawki zmierzają 
także do usunięcia regulacji, które umożliwiają 
osobom legitymującym się certyfikatem przystą-
pienie do państwowego egzaminu specjalizacyj-
nego, ponieważ przepis w brzmieniu, w którym 
został uchwalony, jest nieuzasadniony meryto-
rycznie i różnicuje sytuację osób, które posiadają 
certyfikat, oraz tych, które ukończyły szkolenie 
specjalizacyjne. Jeszcze raz podkreślam, że kie-
runkowo absolutnie zgadzaliśmy się z  tokiem 
rozumowania i myślenia, jaki przedstawiał pan 
minister.

Poprawki nr 26 i 27 przewidują przedłużenie 
okresu obowiązywania dotychczasowych gmin-
nych i  wojewódzkich programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, a tak-
że programów przeciwdziałania narkomanii do 
31 grudnia 2022 r. Chodzi o to, żeby był odpowied-
nio długi czas na to, żeby te programy mogły być 
odpowiednio przygotowane przez samorządy.

Celem poprawek jest także nałożenie na za-
rządy województw, burmistrzów i prezydentów 
miast obowiązku sporządzania rocznych raportów 
i informacji z wykonania programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii dopiero w roku 2023, 
a nie już za rok 2022.

Podsumowując: komisja pozytywnie zaopinio-
wała tę ustawę i wnosi do Wysokiej Izby o jej przy-
jęcie wraz z poprawkami. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę bardzo, pierwsza była pani senator Ewa 
Matecka.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Senator, proszę powiedzieć, czy podczas 

posiedzenia komisji przedstawiono jakieś szcze-
gólne zalety proponowanego rozwiązania polega-
jącego na połączeniu wspomnianych 2 instytucji 
i czy z pani punktu widzenia, osoby, która była, że 
tak powiem, autorem utworzenia tych instytucji, 
ale jako 2 niezależnych jednostek, to połączenie jest 
korzystne.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
W trakcie posiedzenia oczywiście dyskutowali-

śmy nad celowością wprowadzania ustawy w tym 
momencie. Okazuje się, że ustawa była przygoto-
wywana już dużo wcześniej, chyba nawet rok temu, 
i rzeczywiście prace w Sejmie trwały przez kilka 
miesięcy. W naszym odczuciu, odczuciu Komisji 
Zdrowia, czas na dyskusje o połączeniu 2 istnie-
jących, pracujących, mających efekty jednostek 
w jedną jest czasem nietrafionym. No ale taka była 
decyzja, dlatego tę ustawę procedowaliśmy.

A jeżeli pani pyta o moje zdanie osobiste… Ja 
nie tworzyłam jednostek, nie byłam osobą, która 
otwierała PARPA czy też Krajowe Biuro do Spraw 
Przeciwdziałania Narkomanii, ja tylko przygotowy-
wałam ustawę. Moje zdanie jest takie, że ustawa od 
2016 r. jest w bardzo niewielkim zakresie realizo-
wana. I uważam, że teraz, po tych 6 latach niereali-
zowania tak naprawdę większości zapisów ustawy, 
ustawa powinna zostać znowelizowana, ale o wiele 
szerzej. Powinno się rozwiązać pewne systemowe 
kwestie, które nie są rozwiązane, a nie skupiać się 
na tworzeniu właśnie takich tylko fragmentów jak 
np. utworzenie centrum uzależnień. Kierunkowo 
zgoda, tylko uważam, że powinniśmy popatrzeć na 
problem zdrowia publicznego dużo, dużo szerzej. 
I bardziej bym szła w kierunku tworzenia całego 
urzędu czy obszaru zdrowia publicznego, któremu 
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podlegałyby wszystkie jednostki, niż ukierunko-
wywania się tylko na takie centra. Ale to jest, tak 
jak powiedziałam, punkt widzenia w zależności od 
tego, co chce się tak naprawdę uzyskać z realizacji 
tej ustawy o zdrowiu publicznym.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Bogdan Zdrojewski.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

By nie było wątpliwości, powiem, że jestem za 
połączeniem. Uważam, że to zaoszczędzi środki, 
być może zbuduje pewną większą skuteczność. Ale 
mam pytanie związane z tym, że powołuje się de 
facto nową instytucję, która ma się zajmować uza-
leżnieniami. Czy ona nadal będzie zajmować się 
wyłącznie uzależnieniami narkotycznymi czy al-
koholowymi? Czy np. lekomania lub uzależnienie 
od hazardu pozostaną poza kompetencjami tej in-
stytucji? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Pani Przewodnicząca.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

No właśnie, Panie Senatorze, bardzo dobrze 
zdiagnozował pan problem. Rzeczywiście, ja też 
nie jestem przeciwko temu, żeby te 2 jednostki się 
połączyły. Jest tylko pytanie, jaki efekt z połączenia 
tych 2 istniejących jednostek uzyskamy. Z mojej 
wiedzy, z tego, co się dowiedzieliśmy, wynika, że 
nic się nie zmienia pod względem kadrowym, nic 
się nie zmienia pod względem administracji, nic 
się nie zmienia pod względem liczby budynków. 
No, właściwie nic się nie zmienia oprócz tego, że 2 
jednostki się łączą i tworzą centrum. Gdyby to cen-
trum uzależnień miało zajmować się wszystkimi 

uzależnieniami, w tym także od papierosów czy 
leków, to wtedy moglibyśmy mówić, że to jest 
prawdziwe centrum uzależnień. A tutaj po prostu 
łączymy 2 już istniejące instytucje.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze ma jakieś… Nie, tym razem nie. 

Dziękuję bardzo. 
Dziękuję pani.
(Senator Beata Małecka-Libera: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
zdrowia.

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

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
MACIEJ MIŁKOWSKI 

Dziękuję bardzo serdecznie pani przewodniczą-
cej za bardzo dokładne przedstawienie tej ustawy.

Dziękuję bardzo Komisji Zdrowia za przed-
stawienie uwag, w szczególności uwag legislacyj-
nych. W większości spraw się zgodziliśmy. W kilku 
przypadkach Biuro Legislacyjne uznało nasze racje 
i dzięki temu ta ustawa na pewno będzie lepsza, 
oczywiście jeśli to zostanie przyjęte.

Jeśli chodzi o  poprawki merytoryczne, to 
część tych poprawek się powtórzyła, dosyć moc-
no spieraliśmy się o nie w Sejmie. To było zwią-
zane z kształtem Rady do spraw Przeciwdziałania 
Uzależnieniom. Nasze stanowisko było tam nega-
tywne, tu również przedstawialiśmy jako rząd sta-
nowisko negatywne.

Chodziło również o  sprawy techniczne. 
Zgodziliśmy się, że certyfikat specjalisty jest ewi-
dentnie równoznaczny ze specjalizacją, jednak nie 
może to być… No, jest to równoważne, ale ktoś taki 
nie jest specjalistą w myśl ustawy o specjalizacjach 
w ochronie zdrowia.

Termin zostanie dotrzymany, bo proces le-
gislacyjny… Jeszcze w Sejmie ma to zostać prze-
głosowane. W związku z tym, że te 2 struktury 
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przygotowywały się do tego procesu, jesteśmy już 
gotowi. To są niewielkie jednostki, każda z nich li-
czy ok. 40 osób. Uważamy, że to właśnie połączenie 
wzmocni zarządzanie leczeniem uzależnień. 

I  odpowiadam na pytanie pana Bogdana 
Zdrojewskiego. Ustawa poszerza zakres zadań 
tych 2 jednostek, ponieważ zadania tych jednostek, 
czyli Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii i PARPA, dotyczyły wyłącznie narko-
manii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi, zwią-
zane były z alkoholizmem. A teraz dodajemy tutaj 
również pozostałe uzależnienia, także te behawio-
ralne, o których pan Zdrojewski mówił. Tak że to 
wszystko… Uważamy, że to jest kwestia systemu 
zarządzania, że te 2 jednostki powinny być połączo-
ne, że tak będzie zdecydowanie sprawniej. Obydwie 
jednostki nadzorujemy, w związku z tym to jest ta-
kie porządkowanie jednostek, które realizują zada-
nia ministra zdrowia. Dziękuję bardzo serdecznie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Bogdan Zdrojewski. Proszę bardzo.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Bardzo krótkie pytanie. Czy zwiększone zosta-
ną koszty funkcjonowania tej instytucji i czy będą 
dodatkowe środki na walkę z uzależnieniami już 
w przyszłym, 2022 r.? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
MACIEJ MIŁKOWSKI 

Dziękuję.

Jeśli chodzi o koszty, to w ocenie skutków regu-
lacji nie ma zwiększonych kosztów. Jednocześnie 
uważamy, że środki będą lepiej wydatkowane, 
chociażby w związku z siedzibami czy z przenie-w związku z siedzibami czy z przenie-
sieniem części pracowników do innych zadań, bo te 
zadania się rozszerzają mimo tej samej liczby osób. 
Tak że ta instytucja będzie bardziej efektywna. 
Jeśli chodzi o wydatki, to biuro ma nie tylko środ-
ki, które ministerstwo mu przekazuje bezpośred-
nio z budżetu ministra zdrowia, ale również środki 
wynikające z innych ustaw. Biuro realizuje wiele 
zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, stamtąd 
otrzymuje środki i te środki są różne w danym 
roku, ale one w ostatnich latach się zwiększają, 
w szczególności w tym roku i w przyszłym, ze 
względu na nowe zadania. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Maciej Miłkowski: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Do głosu zgłosiła się pani senator Alicja 

Chybicka, ale ja nie wiem, czy jest zdalnie…
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma pani senator, więc niestety…
(Głos z sali: Jest zdalnie.)
Jest zdanie, tak?
Pani senator Alicja Chybicka. Proszę bardzo.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowni Państwo!
Ja muszę powiedzieć, że mam bardzo wiele 

wątpliwości co do tego, czy to połączenie przy-co do tego, czy to połączenie przy-
niesie cokolwiek dobrego osobom w Polsce, któ-
re są uzależnione. Dlaczego? Dlatego, że budżet 
się nie zwiększa, osoby będą te same, siedziby 
nadal nie będzie, a tak naprawdę ta opieka, jaka 
jest w tej chwili, szczególnie nad dziećmi, nad 
młodzieżą, opieka, która… Najczęściej wymagana 
jest psychoterapia, w przypadku większości uza-
leżnień podłoże jest psychiczne. W Polsce jest ok. 
700 tysięcy alkoholików. Alkoholizm to jest jedno 
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z najczęstszych uzależnień, drugie to narkoma-
nia. Dlatego powstały te 2 biura i z trudem radziły 
sobie do tej pory z tym, co musiały robić, z wy-
prowadzaniem ludzi z tego uzależnienia, co dopro-
wadza najczęściej do zaleczenia, ale bardzo rzadko 
do wyleczenia, czyli do tego, że ono nigdy się nie 
powtórzy. 

Ale, Szanowni Państwo, oprócz tych uzależnień 
jest jeszcze hazard, są uzależnienia behawioralne, 
tj. zespół objawów związanych z utrwalonym wie-
lokrotnym powtarzaniem czynności lub grupy 
czynności w celu uzyskania takich stanów emo-
cjonalnych jak przyjemność, euforia, ulga, uczucie 
zaspokojenia. Przeczytałam to dlatego, że podobnie 
jest w przypadku stosowania narkotyków i alko-
holu, które doprowadzają do mniej więcej tej sa-
mej sytuacji, przy czym sytuacja jest może o tyle 
łatwiejsza dla tych uzależnionych, że alkohol to 
jest jedna rzecz, a narkotyki to jest druga rzecz. 
Bardziej skomplikowana sprawa jest w przypad-
ku uzależnień behawioralnych, ale są one równie 
groźne. I do tego typu uzależnień należą np.: za-żnień należą np.: za- za-
kupoholizm, patologiczny hazard, kompulsywne 
objadanie się, ortoreksja – to jest nadmierna kon-
centracja na zdrowym jedzeniu – uzależnienie od 
seksu i pracoholizm, cyberholizm, coraz bardziej 
powszechny. Tragiczne jest to, że nasza młodzież, 
nasze dzieci od rana do nocy siedzą przy kom-
puterach, buszują w internecie, uczą się zdalnie, 
czyli generalnie rzecz biorąc, szczególnie w dobie 
pandemii, od rana do wieczora przebywają przed 
komputerem, a to niewątpliwie jest przerażające 
i każe zapytać, czy w wyniku tego nie będzie cyber- czy w wyniku tego nie będzie cyber-
holików. Oprócz tego jest jeszcze fonoholizm, czyli 
uzależnienie od telefonu komórkowego, co często 
obserwujemy, bo ktoś taki właściwie w każdym 
miejscu i o każdej porze biega z telefonem. Jest 
też kleptoholizm, czyli uzależnienie od okradania. 
Wreszcie jest bigoreksja, tj. przesadna dbałość 
o swoją sylwetkę poprzez ćwiczenia fizyczne, re-
strykcyjną dietę, stosowanie sterydów anabolicz-
nych. Jest też uzależnienie od zabiegów medycyny 
estetycznej i chirurgii plastycznej. 

Tak naprawdę w tej ustawie, którą my popar-
liśmy… Ja jestem członkiem, wiceprzewodniczącą 
Komisji Zdrowia, i popieramy tę ustawę, licząc na 
to, że w zakresie tego wszystkiego, o czym powie-
działam przed chwilą, nastąpi objęcie opieką przez 
tę nową radę. Bo do tej pory te dzieci, i dorośli też, 
borykają się właściwie z brakiem pomocy, z bra-
kiem psychologów. Psychologów i psychiatrów dzie-
cięcych jest jak na lekarstwo. Nie ma stosownych 

miejsc, w których takie uzależnienia są rozpo-
znawane, a następnie leczone. I liczę na to, Panie 
Ministrze, że to nie zostało zrobione po nic. Bo tak 
naprawdę, patrząc na to, że nie ma nowych pienię-
dzy, nie ma nowej siedziby i jakby nie ma nowych 
zadań, bo to mają być tylko… Pan nadmienił, że to 
obejmie może… Ale widzi pan sam, jak tego jest 
dużo. Ja jestem bardzo ciekawa, i chciałabym do-
stać na piśmie odpowiedź na pytanie, ile w Polsce 
jest osób uzależnionych behawioralnie w poszcze-
gólnych podtypach, o których mówiłam, już nie 
będę tego powtarzała. Tak że mimo naniesionych 
poprawek postępowanie z osobami uzależnionymi 
w Polsce pozostawia bardzo wiele do życzenia i jest 
jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Aleksander 

Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przypominam, że punkt dziewiętnasty, czyli 
ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz 
niektórych innych ustaw, został już rozpatrzony.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-
których innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 573, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 573 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, pa-
nią senator Halinę Biedę, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
HALINA BIEDA 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Chciałabym przedstawić sprawozdanie komisji 
dotyczące ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych ustaw. W tej ustawie jest 
zmienianych kilka, można powiedzieć, różnorodnych, 
tak jak zaznaczono w tytule, ustaw. Zmiany dotykają 
różnych dziedzin naszego funkcjonowania, są to m.in. 
zmiany w ustawie o działach administracji rządowej, 
prawie wodnym, zmiany dotyczące inwestycji w za-
kresie budowy portów zewnętrznych, przedłużenia 
bonu turystycznego, jak również wsparcia infrastruk-
tury w jednostkach oświatowych.

Komisje na swoim posiedzeniu jednogłośnie 
przyjęły pozytywną opinię w tej sprawie, wprowa-
dzając 1 poprawkę, dotyczącą zastąpienia wyrazów 
„kadry uczącej” wyrazami „kadry pedagogicznej”, 
i proszą Wysoką Izbę o przyjęcie tej ustawy wraz 
z 1 poprawką. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Dziękuję bardzo.
(Senator Halina Bieda: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
infrastruktury.

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

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pani senator Joanna Sekuła. Proszę bardzo.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Dziękuję, Pani Marszałek.

Ja mam pytanie do pana ministra. Moje pytanie 
dotyczy art. 5, w którym to artykule następuje rozsze-
rzenie ust. 28, który z kolei daje Radzie Ministrów moż-
liwość tworzenia programów rozwoju… No, systemu 
edukacji zapewne, taka jest intencja. Czy pan minister 
mógłby przybliżyć mi ideę tego funduszu i całego tego 
programu, który jest zaproponowany w tym artyku-
le, oraz wyjaśnić mi, czy rzeczywiście jest w tej chwili 
taka potrzeba, czy jest ona potwierdzona zgłoszeniami 
od samorządów, które oczekują wsparcia w związku 
z zapewne rozpoczętymi zadaniami inwestycyjnymi? 
Rozumiem, że ustawa jest skonstruowana w taki spo-
sób, aby ona miała wpływ niejako wstecz… Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, może pan odpowiedzieć 

z miejsca. Proszę.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
GRZEGORZ WITKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Senator, nie mam wiedzy, czy ona będzie 

mogła obowiązywać wstecz… Pewnie nie. U podstaw 
stworzenia tej nowelizacji są kolejne wychodzące na 
jaw w samorządach, przede wszystkim w szkolnic-
twie, skutki pracy i nauki zdalnej. Poprawa infra-
struktury edukacyjnej, z której możemy korzystać… 
Rząd, Ministerstwo Edukacji Narodowej ma wła-
śnie na celu uczynienie zadość, zrekompensowanie 
tych wszystkich strat, które w sposób nagły… Chodzi 
o prace, zadania, które w sposób nagły pojawiły się 
w placówkach oświatowych, przede wszystkim 
publicznych, ale też innych. Dyrekcje, nauczyciele 
w sposób nagły musieli reagować na obowiązek na-
uki zdalnej, jak najbardziej umożliwić i upowszech-
nić ten system nauki, który był nowością. I to legło 
u podstaw wpisania do ustawy covidowej, która, jak 
mówię, ma zrekompensować skutki społeczno-eko-
nomiczne, takiego funduszu i takiej możliwości.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
(Senator Joanna Sekuła: Mogę dopytać?)
Pani senator Joanna Sekuła. Proszę bardzo.
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SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Proszę mi powiedzieć, czy są jakieś konkretne 
projekty, które widzicie państwo jako niezbędne 
do realizacji, tak aby uzyskać efekt, o którym pan 
mówi?

I druga rzecz. Odczytam panu ministrowi prze-
pis, o którym wspominałam. Art. 9 mówi o tym, że 
mogą to być zadania podjęte przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
GRZEGORZ WITKOWSKI 

Ja myślę, że tutaj chodzi o okres rozliczeniowy 
zakupów. Tutaj mamy powiedziane, że jednostki 
samorządowe oświaty w 2020 r. otrzymały wspar-
cie ze środków publicznych na zakup sprzętu i po-
mocy dydaktycznych. „Zdalna szkoła”, „Zdalna 
szkoła+” czy „Aktywna tablica” – te programy były 
na lata 2020–2024. To jest po prostu pewnie kon-
tynuacja tych programów, ponieważ nie wiadomo, 
jak długo jeszcze potrwa nauka zdalna i w jakiej 
skali będziemy musieli reagować. Czy są jakieś 
konkretne programy? No właśnie przed chwilą 
wymieniłem… Tylko nie wiem, o jakie konkretne 
programy pani pyta.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Pani senator.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Ministrze, to nie my pisaliśmy tę ustawę, 
w związku z tym ja nie mogę panu odpowiedzieć 
na pytanie, o jakie programy chodzi ministerstwu. 
To wy jesteście interesariuszami i zapewne coś sta-
nowiło inspirację.

Jednak jeśli mówimy o zadaniach inwestycyj-
nych, które podejmują gminy, czyli jednostki sa-
morządu terytorialnego, to ja rozumiem, że jeżeli 
się planuje jakąś inwestycję, to zgodnie z regułą 
wydatkową, ma się na to zabezpieczone pienią-
dze. Trudno mi sobie wyobrazić, aby moja gmina 
Sosnowiec podjęła zadanie, na które nie ma finan-
sowania. W związku z tym trzeba ręcznie sterować 
zakończeniem inwestycji poprzez tworzenie prze-
pisu, który da możliwość finansowania zadań roz-
poczętych w innych programach.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Panie Ministrze?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
GRZEGORZ WITKOWSKI 

Krótko jeszcze odpowiem, że ręczne sterowa-
nie często w samorządach się odbywa. Jednak te 
konkretne programy, o których mówiłem, „Zdalna 
szkoła”, „Aktywna tablica”… No, doświadczenia tych 
2 lat szkolnych, kiedy gros czasu uczniowie spędzili 
na nauce zdalnej, pokazały, że pomoc w warunkach 
następujących po sobie gwałtownie fal epidemii, 
realizowana w ramach standardowych progra-
mów rządowych ze względu na ich sformalizowa-
nie oraz procedury legislacyjne nie jest… One nie 
dają możliwości szybkiego reagowania na potrzeby 
uczniów i nauczycieli. Stąd potrzeba stworzenia ta-
kiego funduszu albo uelastycznienia tych środków, 
żeby pomóc dyrektorom szkół.

No, więcej, Pani Senator, w tym temacie chyba 
nie jestem w stanie powiedzieć.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Janusza 

Pęcherza.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.



207

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 15 grudnia 2021 r.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Panie Ministrze, ja mam trochę inny problem. 
Obawiam się, czy nie będzie tak jak w przypadku 
bardzo dużych pieniędzy uruchomionych dla gmin, 
ponad 4 miliardów czy może równo 4 miliardów zł 
na inwestycje w zakresie kanalizacji. Jak jeżdżę po 
swoim terenie, to wójtowie i burmistrzowie wska-
zują mi na taki oto problem. Wielkimi wysiłkami 
zrobili kanalizację i mają poziom skanalizowania 
wynoszący 95%, a te 4 miliardy są przeznaczone 
dla tych, którzy do tej pory tego nie robili i mają 
poziom poniżej 90% czy 92%. I ci dostają pienią-
dze, a tamci nie dostają. Podobnie jest zresztą z tym 
programem motywacyjnym w zakresie szczepień. 
Gminy, które miały przyrost, powiedzmy, o 6%, 
mając poziom 30%…

(Sygnał timera)
…dostają 1 milion zł, a te, które miały poziom 

50% i zrobiły 5% przyrostu, nie dostały pieniędzy, 
bo one wcześniej już zachęciły swoich mieszkań-
ców. Tu się obawiam takiego działania. Pytanie, czy 
tak nie będzie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
GRZEGORZ WITKOWSKI 

Tak, tylko nie wiem, do którego tematu pan 
się odnosił. Ale to prawda, rzeczywiście w związ-
ku z Krajowym programem oczyszczania ścieków 
komunalnych – to dotyczy innej ustawy, z zakresu 
prawa wodnego – są takie problemy i są zdiagno-
zowane takie obszary. Jednak tutaj, w tym zakre-
sie wiąże nas ramowa unijna dyrektywa ściekowa. 
I my jako Ministerstwo Infrastruktury elastycznie 
podchodzimy do samorządów i bardziej zachęca-
my, niż karzemy, jeśli któryś z samorządów nie wy-
wiązuje się w czasie z obowiązku skanalizowania 
swojej gminy. Ale to nie ta ustawa.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Janusz Pęcherz.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Pani Marszałek i Panie Ministrze, tylko celem 
uzupełnienia do tego, o czym dzisiaj mówimy. Czy, 
jeśli chodzi o te pieniądze, znowu nie będzie tak, że 
szkoły albo gminy nie dostaną, bo się starały, a do-
staną tam, gdzie uczniowie nie mają? Ci, którzy się 
starli i coś zrobili, nic nie dostaną, bo tak to będzie 
działało. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze? Panie Ministrze, czy pan 

odpowiada?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
GRZEGORZ WITKOWSKI 

No, nie. Pan senator dopowiedział, że może być 
taka sytuacja. Zrobimy wszystko, żeby tak nie było. 
Rzeczywiście przykład skanalizowania jest tutaj 
adekwatny. Jednak jeśli chodzi o placówki oświa-
towe i samorządy, które prowadzą placówki oświa-
towe, to mają one na tyle duże doświadczenie, że 
nie powinny mieć z tym problemu, mają duże do-
świadczenie w pozyskiwaniu i wydatkowaniu ta-
kich środków.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chodzi mi o to wydłużenie możliwości reali-

zacji Polskiego Bonu Turystycznego, to jest tylko 
o pół roku przedłużone. Czy nie byłoby prościej 
po prostu zrezygnować z  terminu ostateczne-
go, do którego można by polski bon realizować? 
Czy są jakieś przeciwwskazania, żeby tak zrobić? 
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Oczywiście liczba osób uprawnionych do tego bę-
dzie malała. Zresztą my w tej ustawie, w tej noweli 
nie zwiększamy zakresu podmiotowego. Tutaj są 
określone widełki czasowe, w ramach których ten 
bon można przeznaczyć na dzieci. Nie przesuwamy 
też czasu na ewentualną realizację bonu… tzn. nie 
na realizację bonu, tylko nie zwiększamy zakresu 
podmiotowego, tzn. liczby dzieci… liczby rodzin 
uprawnionych do skorzystania z bonu.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
GRZEGORZ WITKOWSKI 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Otóż ministerstwo sportu, teraz Ministerstwo 

Sportu i Turystyki, które było inicjatorem tej po-
prawki, argumentowało wydłużenie do 30 września 
przyszłego roku terminu na dokonywanie płatności, 
tak że jest to jakby pierwszy naturalny termin zakoń-
czenia terminu wakacyjnego, kiedy możemy zoba-
czyć, czy środki zarezerwowane na funkcjonowanie 
bonu turystycznego zostaną w pełni albo przynaj-
mniej w większości wykorzystane. Ja nie wiem, czy 
jest możliwość, czy będzie rozważana perspektywa 
dodatkowego wydłużenia terminu funkcjonowania 
tego bonu turystycznego. Niemniej jednak statysty-
ki mówią, że na dzień 13 grudnia tego roku suma 
płatności zrealizowanych z wykorzystaniem bonu to 
jest ok. 2 miliardów zł, więc nawet połowa zaplano-
wanego do wykorzystania funduszu. Dlatego w od-
powiedzi ministerstwo sportu wskazało, że koniec 
września to byłby termin optymalny, żeby spraw-
dzić, jak to dalej będzie funkcjonowało. Podobnie 
jest w przypadku całej materii ustawy, noweliza-
cji ustawy o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19, 
gdzie poruszamy się w sytuacji, w której to nie my 
decydujemy, tylko niestety pandemia i skutki go-
spodarcze. Dlatego im dłużej… Zobaczymy, jakie 
będą obostrzenia, zobaczymy, jak długo będzie to 
trwało. Najważniejsze, że branża hotelarska, bran-
ża turystyczna w sezonie zimowym oraz w sezonie 
letnim ma do dyspozycji… tzn. mieszkańcy, społe-
czeństwo mają do dyspozycji, oczywiście w Polsce, 
bon turystyczny.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pani senator Joanna Sekuła. Proszę bardzo.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Ministrze, myślę, że to jest ostatnie py-
tanie. Mowa jest tutaj wyraźnie o tym, jak będzie 
realizowany ten program. Rozumiem, że zapla-
nowana jest kwota, która będzie przeznaczona 
na realizację programu. Czy pan minister będzie 
uprzejmy podać mi tę kwotę?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
 GRZEGORZ WITKOWSKI 

Niestety nie mam takiej wiedzy. Gospodarzem 
tej poprawki i tych rozwiązań jest ministerstwo 
edukacji narodowej. Oczywiście odpowiem pani 
senator na piśmie.

(Senator Joanna Sekuła: Ale my, Panie 
Ministrze, będziemy nad tym głosować teraz.)

Rozumiem, ale ja nie mam takiej wiedzy, po-
nieważ jestem z  Ministerstwa Infrastruktury, 
które prowadzi ten projekt, a w tej ustawie są rów-
nież zapisane rozwiązania ministerstwa edukacji 
narodowej.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do dyskusji.
Dla porządku…
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(Senator Joanna Sekuła: Pani Marszałek…)
Przepraszam bardzo. Czy pani senator chce za-

pisać się do dyskusji?
(Senator Joanna Sekuła: Nie. Ja chciałam tylko 

poprawki złożyć.)
Dla porządku informuję, że senatorowie Janusz 

Pęcherz, Mariusz Gromko, Aleksander Szwed zło-
żyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję również, że wniosek o  charak-
terze legislacyjnym na piśmie złożyli: pani se-
nator Joanna Sekuła, pan senator Władysław 
Komarnicki, pan senator Jacek Bury i pan senator 
Wojciech Konieczny.

Zamykam dyskusję.
Ponieważ zostały złożone wnioski o charakterze 

legislacyjnym proszę Komisję Infrastruktury oraz 
Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Jeszcze zapomniałam zapytać, czy pan minister 
chce ustosunkować się do tego wniosku.

(Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie 
Infrastruktury Grzegorz Witkowski: Nie.)

Nie.
Dziękuję bardzo.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego pierwszego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych 
w związku z realizacją zamówień o podstawowym 
znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 584, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 584 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Obrony 
Narodowej, senatora Wojciecha Piechę, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
WOJCIECH PIECHA 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 2 grudnia ustawie 
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych 
w związku z realizacją zamówień o podstawowym 
znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

W trakcie dyskusji na posiedzeniu komisji zło-
żono 2 wnioski. Wniosek najdalej idący, senatora 
Bogdana Zdrojewskiego, o odrzucenie ustawy, nie 
uzyskał akceptacji, bo 10 głosów było za i 10 gło-
sów – przeciw. Ale wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek też nie uzyskał akceptacji, bo 10 głosów 
było za i 10 głosów – przeciw.

Sama ustawa składa się 2 artykułów. Zacytuję 
je. Art. 1: „W ustawie z dnia 11 września – Prawo 
zamówień publicznych wyprowadza się następu-
jące zmiany: w art. 12 uchyla się ust. 2; uchyla się 
art. 15”. Art. 2: „W ustawie z dnia 26 czerwca 2014 r. 
o niektórych umowach zawieranych w związku 
z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu 
dla bezpieczeństwa państwa art. 8 ust. 1 otrzy-
muje brzmienie: Zamawiający niezwłocznie in-
formuje Ministra Obrony Narodowej o zamiarze 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
dotyczącego produkcji lub handlu bronią, amuni-
cją lub materiałami wojennymi, o których mowa 
w art. 346 ust. 1 lit b TFUE. Informacja obejmuje 
co najmniej przedmiot postępowania o udzielenie 
zamówienia oraz dokument zawierający ocenę wy-
stępowania podstawowych interesów bezpieczeń-
stwa państwa”.

I ustawa ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu.
Nowela ustawy – Prawo zamówień publicznych 

sprowadza się do uchylenia w tej ustawie, tak jak 
powiedziałem, art. 12 i art. 15.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych jej przepisów nie stosuje się 
do zamówień, dotyczących produkcji lub handlu 
bronią, amunicją, materiałami wojennymi, o któ-
rych mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, jeżeli wymaga tego podstawo-
wy interes bezpieczeństwa państwa, a udzielenie 
zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpływa 
negatywnie na warunki konkurencji na rynku we-
wnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie 
są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych 
w zakresie, w jakim ochrona podstawowych inte-
resów bezpieczeństwa państwa nie może zostać 
zagwarantowana w inny sposób, w szczególności 
z zastosowaniem przepisów ustawy – Prawo za-
mówień publicznych o zamówieniach w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa.

Na podstawie skreślonego art. 15 Rada Ministrów 
była zobowiązana do określenia, w drodze rozpo-
rządzenia, na wniosek ministra obrony i ministra 
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właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumie-
niu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych 
oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, 
trybu postępowania w sprawie oceny występowania 
podstawowego interesu państwa, a co za tym idzie, 
takie rozporządzenie musiało zostać stworzone.

W trakcie dyskusji na posiedzeniu komisji nie 
wniesiono większych uwag do ustawy. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Czy ktoś z państwa chce zadać takie pytanie?
Pan senator Bogdan Zdrojewski. Proszę bardzo.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Senatorze, ja mam pytanie dotyczącego 
tego art. 15, skutków tego rozwiązania. Czy zna pan 
inne przypadki, w których, krótko mówiąc, Rada 
Ministrów uwarunkowana byłaby decyzją, wnio-
skiem ministra, w tym wypadku ministra obrony 
narodowej?

SENATOR 
WOJCIECH PIECHA 

Nie, nie znam takich przypadków.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo dziękuję.
(Senator Wojciech Piecha: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców 
projektu ustawy został upoważniony pan poseł 
Radosław Fogiel.

Nie ma pana posła.
Czy przedstawiciel rządu, pan minister…
(Głos z sali: Minister Skurkiewicz…)

Przepraszam bardzo, pan senator usiadł na 
swoim miejscu i dlatego nie zauważyłam, że…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Zgodnie z po-
przednią sugestią pani marszałek.)

Dziękuję pięknie. Bardzo dobrze pan zrobił.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ 
WOJCIECH SKURKIEWICZ 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym dodać dosłownie kilka zdań ko-

mentarza co do samego projektu nowelizacji usta-
wy – Prawo zamówień publicznych.

Szanowni Państwo, pojawiało się wiele kontro-
wersji i komentarzy w odniesieniu do rezygnacji 
z art. 15 ustawy – Prawo zamówień  publicznych. Ja 
chciałbym tylko zwrócić uwagę, że w tym przypad-
ku mówimy o art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, który daje możliwość zwolnie-
nia przy określonej realizacji zamówień obronnych 
ze stosowania ustawy – Prawo zamówień publicz-
nych. I ten art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej odnosi się wyłącznie do zaku-
pów uzbrojenia – powtarzam: wyłącznie do zaku-
pów uzbrojenia – z którego korzysta dziś Wojsko 
Polskie. Ta nadregulacja, która została zawarta 
w art. 15, mówiąca o tym, że Rada Ministrów okre-
śli w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra 
obrony narodowej i ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem 
właściwym do spraw gospodarki te postępowa-
nia, oceny, jest ewidentnie nadregulacją… Zresztą 
to było jednoznacznie wskazane również przez 
Biuro Legislacyjne Senatu. W momencie rezygna-
cji z tych dwóch zapisów, z art. 15, jak i z art. 12 
ust. 2, praktycznie nic nadzwyczajnego w prze-
strzeni prawnej się nie wydarzy. To po pierwsze.

Po drugie, chciałbym też zwrócić uwagę, że 
kwestie dotyczące tego, czy następuje ten podsta-
wowy interes bezpieczeństwa państwa przy reali-
zacji zamówień przez ministra obrony narodowej, 
regulują dodatkowo szczegółowe przepisy, które są 
w przestrzeni prawnej resortu obrony narodowej 
od szeregu lat, bo reguluje to już szczegółowo decy-
zja 92/MON ministra obrony narodowej z 21 marca 
2014 r., i to jest przepis obowiązujący, jak również 
decyzja 367/MON z roku 2015. One szczegółowo 
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określają postępowanie w sytuacji realizacji za-
mówień na potrzeby Sił Zbrojnych i realizacji za-
mówień obronnych w korelacji z istniejącym czy 
zachodzącym podstawowym interesem bezpie-
czeństwa państwa, jak również w relacji do art. 346 
Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
A więc proszę Wysoki Senat o przyjęcie tych roz-
wiązań zaproponowanych przez Sejm, przez rów-
nież grupę posłów, bez poprawek. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Bogdan Zdrojewski. Proszę bardzo.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do pana ministra. Nie kwe-

stionuję potrzeby rozwiązania pewnego problemu, 
który występuje w związku z art. 346 traktatu, ale 
moja wątpliwość, która pojawiła się nie tylko na po-
siedzeniu komisji, ale też w czasie czytania całego 
dokumentu, sprowadzała się do tego, czy jedynie 
w tym trybie, w trybie ustawy, a nie aktu niższego 
rzędu, można było ten problem rozwiązać.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ 
WOJCIECH SKURKIEWICZ 

Pani Marszałek! Panie Senatorze! Wysoki 
Senacie!

My w czasie prac nad ustawą, nad tą dużą no-
welizacją z roku bodajże 2019, w czasie prac nad 
ustawą – Prawo zamówień publicznych, wskazy-
waliśmy również na to, że pewne uregulowania są 
zapisane w aktach niższego rzędu, i to obowiązu-
jących już od szeregu lat. No, to koreluje z art. 346 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dziś 
na podstawie tej praktyki, realizowanej również 

w ostatnich latach, wykazaliśmy, że te zapisy, które 
są… One są albo martwe, albo po prostu wskazują 
jednoznacznie na nadregulację. To zostało wyka-
zane w odniesieniu do art. 15.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Bogdan Zdrojewski. Proszę.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Pan minister troszkę ominął odpowiedź na moje 
pytanie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że postępowa-
nia dotyczące tego artykułu, jak również wyłączenia 
spod przepisów ustawy o zamówieniach publicz-
nych niektórych kontraktów, są możliwe – to się 
nawet odbywało. Ale problem dotyczy następującej 
sprawy. Czy oprócz tej ustawy zastępującej… Czy 
można było, krótko mówiąc, rozwiązać ten problem 
aktem niższego rzędu, czyli rozporządzeniem Rady 
Ministrów? Wiele państw odniosło się do tego arty-
kułu właśnie poprzez takie akty, nie wyłączając tego 
w całości, ale dając szansę wyłączenia w szczegól-
nych, określonych, dobrze opisanych przypadkach.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ 
WOJCIECH SKURKIEWICZ 

Panie Senatorze, nie podejmowaliśmy takiej 
próby w tym zakresie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Janusz Pęcherz. Proszę bardzo.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam pytanie. Czy mamy opi-

nię Urzędu Zamówień Publicznych, dokładniej 
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Rady Zamówień Publicznych, co do tej ustawy? 
Czy Urząd Zamówień Publicznych wydał taką 
opinię?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ 
WOJCIECH SKURKIEWICZ 

W posiedzeniu sejmowych komisji, połączo-
nych Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji 
Gospodarki i Rozwoju, uczestniczył prezes urzędu, 
który wskazywał, że jego stanowisko w tym zakre-
sie jest jednoznaczne, ale oczekuje na ostateczną 
opinię rady. Nie mam wiedzy, czy takowa opinia 
została wydana.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Obrony 

Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Dziękuję 
bardzo.)

Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu senatora Bogdana 

Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja zgłosiłem na posiedzeniu komisji wnio-

sek o odrzucenie ustawy przez Senat i chcę nie 
tylko to uzasadnić, ale i podzielić się 2 ważnymi 
refleksjami. Otóż ja nie neguję, Panie Ministrze, 
że jest potrzeba rozwiązania tego problemu, któ-
ry nie jest problemem nowym. On występuje od 
pewnego czasu, można powiedzieć, że się nawar-
stwia. Pracowałem w komisji obrony Parlamentu 
Europejskiego i pamiętam wiele konkretnych przy-
kładów, jakie zostały przedstawione przez mini-
strów obrony poszczególnych państw, ale także 

przez przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego. 
Chodziło o to, aby w niektórych wypadkach, krótko 
mówiąc, wyłączać te sprawy z przepisów ustawy 
o zamówieniach publicznych, dość restrykcyj-
nych, trudnych. To dotyczyło niektórych kontrak-
tów, a nazwano to względami bezpieczeństwa. Nie 
wszystkie elementy postępowań przetargowych, 
krótko mówiąc, muszą mieć charakter jawny. No, 
one nie powinny mieć charakteru jawnego. W nie-
których wypadkach, jeżeli chodzi o szyfrowanie czy 
specjalne urządzenia, te potrzeby są szczególne. Ja 
to wszystko rozumiem i uważam, że do tego pro-
blemu rzeczywiście należy podejść z dużą odpowie-
dzialnością, z szacunkiem do tych potrzeb.

Niemniej jednak moja podstawowa wątpliwość, 
a także wątpliwość opozycji w Sejmie, była zwią-
zana z tym, że to wyłączenie ma charakter takie-
go dużego kwantyfikatora. To sprowadza się do 
tego, że w przypadkach zamawiania rozmaitych 
elementów uzbrojenia – tu pan minister ma rację 
– może dojść, krótko mówiąc, do podejmowania 
wielomiliardowych zobowiązań z wolnej ręki. Chcę 
wyraźnie zwrócić na to uwagę. No, nie chciałbym, 
z jednej strony, kwestionować potrzeby wojska 
dokonywania pewnych zakupów poza postępowa-
niami przetargowymi, które są wpisane w bardzo 
skomplikowaną ustawę o zamówieniach publicz-
nych, a z drugiej strony nie chciałbym doprowa-
dzić do sytuacji takiej, aby uwolnić Ministerstwo 
Obrony Narodowej dla jego własnego dobra z po-
stępowań przetargowych. I to jest jedna uwaga.

I mam też drugą uwagę. Otóż zastosowano tryb 
– to było moje pytanie do pana senatora sprawoz-
dawcy – w którym Rada Ministrów jest uwarun-
kowana nie tylko wnioskiem Ministerstwa Obrony 
Narodowej, ale także uzgodnieniami, które mogą 
się nie dokonać. W związku z tym będziemy mieć 
nadzwyczajną sytuację, w której przez cały na-
stępny rok będą trwały uzgodnienia pomiędzy 
rozmaitymi resortami, aby, krótko mówiąc, wy-
stąpić z wnioskiem do Rady Ministrów – bez tego 
wniosku Rada Ministrów nie może się ruszyć – by 
dokonać pewnego rozstrzygnięcia niezwykle klu-
czowego dla zamówień publicznych, wielomiliar-
dowych, co podkreślam. 

I ostatnia rzecz to jest taka moja refleksja do-
tycząca wykorzystania środków, które w  Unii 
Europejskiej są przeznaczone na właśnie taki 
sprzęt, który powinien powstawać w kooperacji 
minimum 2 państw. Bardzo staraliśmy się o to, 
aby to były 2 państwa, a nie 3, bo wtedy wiado-
mo, że te najsilniejsze, Niemcy, Francja, a jeszcze 
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wcześniej Wielka Brytania, zdominowałyby ten ry-
nek. I moją obawą jest to, że jeżeli nie zastosujemy 
określonego mechanizmu, który będzie gwaranto-
wał transparentność postępowań przetargowych, 
taką wysoką rzetelność, to nawet mimo wypełnie-
nia tych warunków dokonywania zakupów także 
z tych środków zewnętrznych możemy, krótko mó-
wiąc, nie tyle te środki stracić, ile ich nie otrzymać. 
Chciałbym tą swoją wypowiedzią wyraźnie zazna-
czyć, że pomimo tego, że jestem zwolennikiem 
tezy, iż mamy do czynienia z niefortunnością roz-
wiązania, to generalnie rzecz biorąc problem jest 
realny i powinien być rozwiązany. Dziękuję bardzo. 

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu panią senator Danutę 

Jazłowiecką.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Prawo zamówień publicznych nakłada szereg 

reguł, które są uciążliwe. Temu nie przeczy nikt. 
Sprawuje ono jednak niezwykle ważną funkcję, 
jaką jest ochrona przed nadużyciami. Niestety, 
prawda jest taka, że niełatwo jest przygotować 
proste i bezpieczne prawo. Zawsze nałożenie prio-
rytetu na jeden wymiar oznacza osłabienie drugie-
go. Jeśli przepisy na to pozwalają, możemy szukać 
złotego środka, który pozwoli na maksymalne 
uproszczenie zasad przy akceptowalnym pozio-
mie zabezpieczenia przed błędami i nadużyciami.

Autorzy omawianego tekstu ustawy uważają, 
że w chwili obecnej kwestie bezpieczeństwa mają 
wyraźną przewagę, co przekłada się na skompliko-
wanie i niską efektywność zamówień publicznych 
dotyczących wyposażenia specjalnie zaprojektowa-
nego lub zaadaptowanego do potrzeb wojskowych 
i przeznaczonego do użycia jako broń, amunicja lub 
materiały wojenne. Chodzi zatem o art. 12 ust. 2 
oraz o art. 15 prawa zamówień publicznych, które 
odnoszą się do przetargów, zamówień, zakupów 
dokonywanych w przypadku wystąpienia koniecz-
ności ochrony podstawowych interesów bezpie-
czeństwa państwa.

Kiedy 20 lutego 2013 r. zaimplementowane 
do polskiego prawa zostały przepisy dyrektywy 
z 2004 r. Parlamentu Europejskiego i Rady, w zna-
czący sposób wzrosła biurokratyzacja procesu za-
mówień. Gorliwie podeszliśmy do realizacji celu 
eliminacji zjawisk złego zarządzania mieniem 
oraz innych nadużyć. I przyniosło to efekty. W po-
równaniu z przeszłością dzisiaj rzadko słyszymy 
o sytuacjach, gdy w oparciu o aktualne prawo 
zamówień publicznych transakcje prowadzą do 
uszczerbku dla kasy państwa. 

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, omawianą dzi-
siaj ustawę można zatem nazwać deregulacyjną. 
Wiąże się ona z usunięciem 2 zapisów prawa za-
mówień publicznych, mianowicie wspomnianego 
art. 12 ust. 2 oraz art. 15. Dzieje się to pod pozorem 
dostosowania polskiego prawa do regulacji wyni-
kających wprost z traktatów unijnych oraz tzw. 
dyrektywy obronnej Unii Europejskiej. Art. 346 
Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
mówi, że – cytuję – „każde Państwo Członkowskie 
może podejmować środki, jakie uważa za konieczne 
w celu ochrony podstawowych interesów jego bez-
pieczeństwa, a które odnoszą się do produkcji lub 
handlu bronią, amunicją lub materiałami wojen-
nymi. Środki takie nie mogą negatywnie wpływać 
na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym 
w odniesieniu do produktów, które nie są przezna-
czone wyłącznie do celów wojskowych”.

Powołując się na ten artykuł traktatu i pod 
hasłem uproszczenia procedur postanowiono 
usunąć z uchwalonej 11 września 2019 r. usta- września 2019 r. usta-rześnia 2019 r. usta- r. usta-r. usta-
wy – Prawo zamówień publicznych, która weszła 
w życie 1 stycznia tego roku, te uwarunkowania, 
których nie wymaga prawo unijne. Celem miało 
być zapewnienie daleko idącej elastyczności w tak 
trudnych sytuacjach jak np. wojna hybrydowa na 
granicy polsko-białoruskiej, gdyż konieczność wy-
dania rozporządzenia ministerialnego ma podob-
no wydłużać i komplikować ścieżkę przetargową 
i stanowić barierę w szybkim zakupie sprzętu 
wojskowego dla armii. Przyznam, że historie, któ-
re ostatnio słyszymy w Senacie odnośnie do przy-
gotowywanych przez nasz rząd rozporządzeń, są 
bulwersujące. To jest kolejna z nich, po pierwszej, 
którą… Usłyszałam, że nasz rząd swoje rozporzą-
dzenia, polskie rozporządzenia negocjuje z Unią 
Europejską. Nie wiem, co się w tym rządzie dzieje.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, niewątpliwie 
mamy tu do czynienia z kuriozalną, pośpieszną 
i nieprzejrzystą zmianą przepisów tak niedawno 
przecież wprowadzonych przez rząd. Odrzucenie 
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trybu konkurencyjnego powinno wiązać się z udo-
wodnieniem, że określone zamówienie faktycznie 
dotyczyło podstawowych interesów bezpieczeń-
stwa państwa. Nowelizacja ustawy ten obowiązek 
usuwa i sankcjonuje niestety od dawna stosowaną 
praktykę, zgodnie z którą wiele dużych kontraktów 
z zakresu obronności zawierano z pominięciem 
zasad konkurencyjności. Nie można w tej kwestii 
milczeć, gdyż obejście pod jakimkolwiek pretek-
stem ustawy o zamówieniach publicznych uderza 
w podstawy uczciwego i sprawiedliwego państwa.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, ustawa o zamó-
wieniach publicznych powstała po to, żeby pienią-
dze podatników były szanowane, zabezpieczone 
i nie wydawane na zasadzie mocno uznaniowej 
przez urzędników i polityków. Dzisiaj procedowa-
na nowa ustawa wprowadza niemal całkowity brak 
transparentności w zakresie wydatkowania środ-
ków finansowych na zakupy związane z obronno-
ścią. Nie będzie przecież możliwości rozsądnej, 
dogłębnej oceny, nie będzie żadnej kontroli nad 
tym, od kogo towar będzie kupowany, nad spraw-
dzaniem jego jakości, nad tym, czy została wybrana 
najkorzystniejsza oferta. Budzi to obawy, że część 
wydatków może być poniesiona w niekorzystny dla 
państwa polskiego sposób, tym bardziej że przy-
kłady korupcyjnych zakupów mnożą się i mnożą. 
Przecież na podstawie art. 12 ust. 2 prawa o za-
mówieniach publicznych do zamówienia sprzętu 
wojskowego nabywanego w zakresie podstawowe-
go interesu bezpieczeństwa państwa można było 
częściowo stosować przepisy prawa zamówień pu-
blicznych w oparciu o zasadę proporcjonalności – 
w zakresie, jaki wynikał z oceny występowania 
podstawowego interesu dokonanej na podstawie 
rozporządzenia.

Za nietrafiony uważam również argument 
o braku nałożonego przez Unię Europejską obo-ę Europejską obo- Europejską obo-
wiązku wzmożonej formalizacji tych zamówień, 
ponieważ sami z siebie możemy utrzymać wyso-
ki poziom regulacji. Powinniśmy raczej naciskać, 
aby inne kraje Unii Europejskiej poszły naszym 
śladem.

Chciałabym jeszcze raz powtórzyć to, co jest bul-
wersujące. Słuchając rządu czy polityków Prawa 
i Sprawiedliwości mówiących o Unii Europejskiej 
i jej wymaganiach, narzucaniu nam czegoś bądź za-
branianiu, coraz częściej mam poczucie, że zarówno 
rząd, jak i politycy kompletnie nie wiedzą, co ozna-
cza członkostwo w Unii Europejskiej. Przez cały czas 
powtarzane uwagi, że Unia Europejska nam coś na-
rzuca, są kompletnie nie do zaakceptowania. Unia 

Europejska to 3  instytucje: Komisja Europejska, 
Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski. We 
wszystkich instytucjach mamy swoich przedsta-
wicieli. Większość polskich członków Parlamentu 
Europejskiego to politycy Prawa i Sprawiedliwości, 
których znam tylko z tego, że narzekają i krzyczą. Nie 
słyszałam, żeby przygotowali projekt jakiejkolwiek 
dyrektywy, jakiegokolwiek rozporządzenia istotnego 
i ważnego dla Polski. W Komisji Europejskiej mamy 
swojego przedstawiciela – komisarza do spraw rol-
nictwa. Nie słyszałam, żeby zrobił cokolwiek dla rol-
ników. W Radzie Unii Europejskiej mamy wszystkich 
ministrów i pana premiera, którzy za każdym razem 
przyjeżdżają i tylko narzekają. Kiedy weźmiecie się 
państwo do roboty i kiedy zrozumiecie, na czym 
polega członkostwo w Unii Europejskiej? Kiedy za-
czniemy korzystać z tego członkostwa? Kiedy do-
prowadzimy do sytuacji, która miała miejsce przed 
rokiem 2015, kiedy Polska była na trzecim miejscu 
i kiedy z Polską się liczono? Dzisiaj też jest na trzecim 
miejscu, ale od końca. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Mariusz Gromko, Janusz Pęcherz i Władysław 
Komarnicki złożyli swoje przemówienia w dysku-
sji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Pan minister prosił jeszcze o głos, żeby jedną 

kwestię wyjaśnić.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ 
WOJCIECH SKURKIEWICZ 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani senator Jazłowieckiej nie było na początku 

dyskusji i mojego wystąpienia, a więc, Pani Senator, 
chcę pani osobiście przekazać informację, że z mini-
stra obrony narodowej nikt nie zdejmuje obowiązku 
stosowania aktów wewnętrznych. Jeszcze raz powtó-
rzę: decyzja nr 92/MON z 21 marca 2014 r. – jako 

* Przemówienie w dyskusji złożył do protokołu także sena-
tor Szwed. Przemówienia – w załączeniu.
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żywo wtedy Prawo i Sprawiedliwość nie rządziło – 
jak również decyzja nr 367/MON z 2015 r., też z cza-
sów, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie rządziło. To 
jedna uwaga. Bardzo bym prosił też o przejrzenie 
na oczy i nieuleganie takiemu zaślepieniu, że Prawo 
i Sprawiedliwość zawsze ma coś na sumieniu, coś 
chce skrywać albo czynić coś niecnego. Nie zgadzam 
się z taką retoryką, jaką pani zaprezentowała tu z tej 
mównicy.

Jeszcze jedna kwestia. Być może pani senator 
to umknęło, bo nie wczytała się pani w dokumen-
ty i cały proces legislacyjny dotyczący tej ustawy. 
Biuro Analiz Sejmowych 23 listopada w jednym 
z akapitów opinii na temat poselskiego projek-
tu wskazało, że poselski projekt ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 
niektórych innych ustaw nie jest, nie jest, powtó-
rzę, projektem ustawy wykonującym prawo Unii 
Europejskiej. Miała pani prawo nie wiedzieć o tym. 
Być może się pani nie wgłębiła w proces legislacyj-
ny, który był związany z tą ustawą.

I jeszcze jedna, najważniejsza kwestia, bo wy-
daje mi się, że to nie wybrzmiało. Być może to 
wynika z mojego błędu, który popełniłem na po-
siedzeniu senackiej Komisji Obrony Narodowej, 
bo jednoznacznie artykułowałem to w Sejmie. Te 
przepisy, ta ustawa absolutnie, jak podkreślam to 
z pełną stanowczością, nie zwalnia ministra obro-
ny narodowej ze stosowania ustawy – Prawo za-
mówień publicznych. Proszę mieć świadomość, 
że 80% zamówień realizowanych przez ministra 
obrony narodowej już pod jurysdykcją tej nowej 
ustawy, która obowiązuje, jak pani sama przy-
znała, od 1 stycznia, jest realizowanych w opar-
ciu o ustawę – Prawo zamówień publicznych. 
80%. Ale proszę nie oczekiwać od ministra obro-
ny narodowej… Zgadzam się z panem ministrem 
Zdrojewskim i jego wypowiedzią, że w kwestiach 
strategicznych, w kwestiach, które dotykają sed-
na bezpieczeństwa naszej ojczyzny, musimy mieć 
możliwość wyłączenia. W tym przypadku daje 
nam to art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Z tego korzysta – sporadycznie, ale 
korzysta – rząd Prawa i Sprawiedliwości. I z tego 
również korzystał – sporadycznie, ale korzystał 
– rząd Platformy Obywatelskiej. Tak więc proszę 
tu nie zarzucać nam jakichś niecnych, podszy-
tych fałszem działań, bo takiej retoryki absolutnie 
nie przyjmuję. Jeszcze raz powtórzę: 80% zamó-
wień realizowanych przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej jest realizowanych w oparciu o prawo 
zamówień publicznych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator chciała ad vocem?
(Senator Danuta Jazłowiecka: Tak.)
Proszę bardzo.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Panie Ministrze, przepraszam, rzeczywiście 
spóźniłam się na ten punkt. Ale muszę panu po-
wiedzieć, że same zapisy, które państwo zapropo-
nowaliście… Rezygnacja z art. 12 ust. 2 oraz art. 15 
mówi sama za siebie. I, Panie Ministrze, to, że 
mamy wątpliwości, wynika z faktu, że ponad po-
łowa Polaków nie wierzy temu rządowi.

(Rozmowy na sali)
Proszę sobie przeczytać analizy, oceny. 

Proszę się spotykać nie tylko z wyborcami Prawa 
i Sprawiedliwości, ale ze wszystkimi Polakami, 
a usłyszy pan prawdę o  tym rządzie. Dziękuję 
bardzo.

(Rozmowy na sali)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę o spokój, Panowie.
Dziękuję bardzo.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego drugiego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 583, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 583 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, senatora Wojciecha Koniecznego, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
WOJCIECH KONIECZNY 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o uchwalonej 
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przez Sejm w dniu 2 grudnia i przesłanej do Senatu 
ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Komisja obradowała 13 grudnia 2021 r. W toku 
prac komisji przedstawiono główne założenia 
ustawy. Jednym z nich jest to, że naszą politykę 
antydopingową należy dostosować do przepisów 
międzynarodowych, które zakładają – tego przede 
wszystkim dotyczy zmiana ustawy – że laboratoria, 
które mają śledzić i wykrywać doping, nie mogą 
być podległe ministrowi, który zarządza sportem, 
czyli ministrowi sportu. Na mocy decyzji rządu ta 
podległość zostanie przeniesiona do Ministerstwa 
Zdrowia.

Tutaj wyniknęła pewna dyskusja, ponieważ 
ustawa, żeby wypełnić wszystkie swoje cele, po-
winna wejść w życie 1 stycznia, więc konstytucyj-
ne terminy, które są przynależne prezydentowi, nie 
zostaną dotrzymane. Tyle że przepisy są niekon-
trowersyjne, służą tym uregulowaniom, o których 
powiedziałem. Jest tu takie założenie, że pan pre-
zydent będzie mógł to podpisać.

Była jeszcze jedna kontrowersja, dotycząca 
art. 57 ust. 3, ponieważ, mimo że te laboratoria 
będą działały w ramach Ministerstwa Zdrowia, 
organem właściwym do monitorowania wykorzy-
stania limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, 
jest minister właściwy do spraw kultury fizycz-
nej. Tu jest pewna nieścisłość, gdyż te laborato-
ria będą pracowały pod nadzorem Ministerstwa 
Zdrowia, ale ponieważ Ministerstwo Zdrowia nie 
ma uprawnień do kontrolowania, do monitoro-
wania tych wydatków, tego limitu, będzie to pro-
wadzone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Sądzę, że w jakiś sposób zostanie to w późniejszym 
czasie dopracowane.

W toku prac komisji zostały zgłoszone po-
prawki legislacyjne, aczkolwiek wniosek o przy-
jęcie ustawy bez poprawek uzyskał większość: 5 
głosów było za, nikt nie był przeciw, 3 senatorów 
się wstrzymało. Dlatego mogę stwierdzić, że kon-
kluzją sprawozdania jest: Wysoki Senat uchwa-
lić raczy załączony projekt uchwały. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Panie Senatorze, proszę wrócić, ponieważ już 
widzę, że są pytania.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Bogdan Zdrojewski.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Senatorze, wspólnie uczestniczyliśmy 
w tym posiedzeniu komisji, wspólnie wysłuchiwa-
liśmy uzasadnienia dla tej rozpiętości, nad którą 
pan tak łatwo przemknął, mówię tu o rozpięto-
ści pomiędzy kompetencjami nadzoru, nadzoru 
merytorycznego nad laboratoriami, a kompeten-
cjami nadzoru nad sposobami wydawania środ-
ków finansowych. Z czego wynika ta rozpiętość? 
Dlaczego pozostawiono akurat takie rozwiązania?

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Moim zdaniem wynika to, tak też wynikało 
z przebiegu dyskusji podczas obrad komisji… Mimo 
że było dużo czasu na to, żeby tę sprawę przepro-
wadzić już bez takich kontrowersji, to jednak nie 
dano ministrowi zdrowia kompetencji do określe-
nia takich limitów. Po prostu, jeżeli coś podlega 
Ministerstwu Zdrowia… Ministerstwo Zdrowia na 
pewne zakresy nie ustala takich dokładnych limi-
tów i nie ma potem możliwości ich kontrolowania. 
Były podawane przykłady takich badań, jak rezo-
nans magnetyczny, także inne, które są nielimi-
towane. W związku z tym nie ma mechanizmu 
takiej kontroli, nie ma takich przepisów. No, nie-
wątpliwie jest to przeniesienie części obowiązków 
do ministerstwa, które ma się tym nie zajmować. 
Tłumaczono to tym, że już nie ma czasu, trzeba 
szybko uchwalić. I pewnie, tak jak zaznaczyłem, 
ta sprawa będzie podjęta, ponieważ to wymaga re-
gulacji. Więcej wytłumaczeń tego stanu rzeczy nie 
przedstawiono.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań?
Bardzo dziękuję.



217

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 15 grudnia 2021 r.

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister sportu 
i turystyki.

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

Proszę bardzo, Pani Minister.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPORTU I TURYSTYKI 
ANNA KRUPKA 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim na wstępie chciałabym 

podsumować, czego dotyczy nowelizacja ustawy 
o zwalczaniu dopingu. Przewiduje ona zmianę 
podmiotu nadzorującego Polskie Laboratorium 
Antydopingowe, którym obecnie jest Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Od 1 stycznia 2022 r. akredy-
towane przez WADA laboratoria antydopingowe 
nie będą mogły być nadzorowane przez resort od-
powiedzialny w danym kraju za sport. W związku 
z tym zdecydowano, że nadzór nad laboratorium 
przejmie minister zdrowia.

Chciałabym podziękować z tego miejsca mi-
nistrowi zdrowia za przyjęcie na siebie tych 
obowiązków.

Drugą zmianą przewidywaną przez nowelizację 
jest dostosowanie do przepisów WADA, Światowej 
Agencji Antydopingowej, w której zarządzie mam 
zaszczyt zasiadać, okresu, na jaki nadawane są 
uprawnienia kontrolerów antydopingowych 
przez dyrektora POLADA, czyli Polskiej Agencji 
Antydopingowej. Po zmianach uprawnienia kon-
trolerów będą nadawane na 2 lata.

Odnosząc się do wątpliwości, które były przez 
państwa, przez pana senatora, a także pana se-
natora sprawozdawcę podnoszone, dotyczących 
art. 57… Tutaj doszło do niezrozumienia co do 
istoty tego artykułu. Otóż art. 57 w brzmieniu za-
proponowanym przez ustawę dotyczy jedynie wy-
datków ponoszonych z części 25 „Kultura fizyczna”, 
a więc wydatków na dotacje dla Polskiej Agencji 
Antydopingowej oraz wydatków na składki prze-
kazywane przez Polskę do organizacji międzynaro-
dowych działających na rzecz zwalczania dopingu 
w sporcie. I tylko te wydatki mogą być objęte me-
chanizmem korygującym, o którym mowa w art. 57 
ust. 4. Art. 57 nie dotyczy zatem wydatków na dota-
cje dla Polskiego Laboratorium Antydopingowego, 

które po wejściu w życie omawianej dziś ustawy 
będą ponoszone z części 46 „Zdrowie” budżetu 
państwa. Minister sportu i turystyki nie będzie 
miał zatem żadnego wpływu na wydatki ponoszo-
ne przez ministra zdrowia w związku z nadzorem 
nad Polskim Laboratorium Antydopingowym.

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim państwu, panu marszałkowi, pani mar-
szałek, Wysokiej Izbie, komisji senackiej za prace nad 
tą ustawą. Walka z dopingiem w sporcie jest prioryte-
tem dla naszego ministerstwa oraz polskiego rządu. 
Cieszę się, że jest także priorytetem dla państwa par-
lamentarzystów, senatorów. Dlatego proszę o przyję-
cie ustawy przez Senat. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan senator Zdrojewski pierwszy.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Ja mam proste pytanie dotyczące nie tego, kie-
dy zapadła decyzja o tym, że laboratoria w Europie 
muszą podlegać ministrowi zdrowia, a nie mini-
strowi turystyki, bo tę datę dokładnie znamy, to 
jest wrzesień ubiegłego roku. Dużo, dużo wcześniej 
byłem współuczestnikiem jednej z debat i wiem, że 
informacja o tym, że takie uzgodnienie jest przy-
gotowane, była dużo, dużo wcześniejsza. Dla mnie 
to jest bardzo istotne, bo mamy grudzień, a usta-
wa musi wejść w życie do końca tego roku, abyśmy 
nie stracili, krótko mówiąc, jeżeli chodzi o nasze 
laboratoria, pewnej kompetencji, unijnej kompe-
tencji. Od kiedy pani miała informację o tym, że 
taka podległość nastąpi? Od kiedy miała pani taką 
informację?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.



218

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 15 grudnia 2021 r.

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPORTU I TURYSTYKI 
ANNA KRUPKA 

Panie Marszałku! Szanowny Panie Senatorze!
Pan myli 2 nowelizacje. Rok temu mieliśmy do 

czynienia z inną nowelizacją, z nowelizacją, któ-
ra także dostosowywała nasze prawo, polskie pra-
wo do standardów określonych przez Światową 
Agencję Antydopingową. A o potrzebie dokonania 
tej nowelizacji dowiedzieliśmy się pod koniec ze-
szłego roku. Zatem tamta nowelizacja, o której było 
wiadomo dużo wcześniej, także wcześniej przeszła 
procedurę, została uchwalona tak przez Sejm, jak 
i przez Senat, została podpisana przez prezydenta 
i to prawo obowiązuje.

O tej regulacji dowiedzieliśmy się pod koniec 
zeszłego roku, o potrzebie takiej regulacji wie-
dzieliśmy pod koniec zeszłego roku. Przez ten rok 
trwały uzgodnienia międzyresortowe. Pierwotnie 
rozważane było to, aby Polskie Laboratorium 
Antydopingowe zostało objęte nadzorem innego 
ministerstwa, niż to finalnie na mocy tej regula-
cji się stanie, zatem pewien czas musieliśmy po-
święcić na analizy i uzgodnienia międzyresortowe. 
W tym momencie wszystko jest już uzgodnione, 
ustawa została zaakceptowana, uchwalona przez 
Sejm i teraz procedowana jest w Senacie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Jeszcze raz pan senator.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Od razu chcę zaznaczyć, że się nie mylę, bo rze-
czywiście mamy do czynienia z 2 regulacjami, obie 
regulacje pochodzą z ubiegłego roku, jedna doty-
czy standardów, druga dotyczy podległości. Tyle że 
cały problem polega na tym, że Światowa Agencja 
Antydopingowa już wcześniej, przed wrześniem 
opisywała i negocjowała warunki funkcjonowania 
laboratorium w ramach Unii Europejskiej, ale nie 
tylko w ramach Unii Europejskiej, bo wiadomo, że 
jest światową organizacją, i dosyć szybko pojawi-
ły się sugestie, uzgodnienia, nim zapadły te decy-
zje, jedna i druga. Tymczasem my mamy obecnie 

taką sytuację, że musimy tę regulację zakończyć 
podpisem prezydenta do 1 stycznia 2022 r. z po-
szczególnymi konsekwencjami. Moje pytanie było 
pytaniem o to, kiedy my posiadaliśmy informacje 
o tych 2 regulacjach, bo na pewno nie był to gru-
dzień ubiegłego roku.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPORTU I TURYSTYKI 
ANNA KRUPKA 

Oczywiście nie był to grudzień ubiegłego roku, 
bo w grudniu ubiegłego roku została uchwalona ta 
wcześniejsza nowelizacja i o tym wiedzieliśmy nie-
co wcześniej. Jednak, jak pan senator, pan minister 
zauważył…

(Senator Bogdan Zdrojewski: To mi już wystar-
czy. Dziękuję bardzo.)

…wiążąca dla nas jest dopiero decyzja Światowej 
Agencji Antydopingowej. Ten przepis jest odpo-
wiedzią na tę właśnie decyzję, wyznaczającą nowe 
standardy.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Konieczny. Proszę bardzo.

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Dziękuję bardzo.
Pani Minister, na posiedzeniu komisji przed-

stawiane było jednak inne wytłumaczenie tego 
art. 57…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Sportu 
i Turystyki Anna Krupka: Absolutnie nie.)

No, tak było.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Sportu 

i Turystyki Anna Krupka: Proszę odsłuchać na-
granie z posiedzenia komisji.)
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(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze, 
Pani Minister, niech pani nie polemizuje. Będzie 
pytanie, pani odpowie. Proszę bardzo, Panie 
Senatorze.)

Chodzi mi o to, że nie przewidujecie tutaj państwo 
już żadnych zmian, nie trzeba będzie nic nowelizo-
wać, zmieniać kompetencji Ministerstwa Zdrowia. 
Wszystko zostanie tak, jak jest teraz, i już żadnych 
zmian nie trzeba będzie przeprowadzać. Tak?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPORTU I TURYSTYKI 
ANNA KRUPKA 

Tak.
(Senator Wojciech Konieczny: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Więcej chętnych do zadania pytań nie widzę. 

Dziękuję pani minister.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Sportu 

i Turystyki Anna Krupka: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Marszałku!
Ja już wypowiem się z miejsca, żeby skracać 

czas.
Po pierwsze, chciałbym wyrazić swoje uzna-

nie dla naszych laboratoriów, gdyż wykonują pra-
cę na rzeczywiście europejskim, dobrym poziomie. 
W ostatnim czasie odnotowaliśmy też sporo do-
datkowych sukcesów związanych ze ściganiem 
tych, którzy nie przestrzegają przepisów antydo-
pingowych. Ja, generalnie rzecz biorąc, byłbym 
skłonny wesprzeć ten projekt ustawy, nawet bez 
poprawek, bo one były mało istotne, a najistotniej-
sze jest, abyśmy nie stracili tej końcówki roku i nie 
doprowadzili do jakiegokolwiek zagrożenia, jeżeli 
chodzi o status formalny naszych laboratoriów. To 
chciałbym podkreślić.

Pamiętam – i do tego czasu wrócę – jak wspólnie 
z panem marszałkiem Bogdanem Borusewiczem 
zasiadaliśmy tu razem z Jerzym Smorawińskim, 
wtedy postacią bardzo ważną dla ruchu antydopin-
gowego, ale nie tylko. Wydaje mi się, nawiązując do 
tych naszych osiągnięć, warto podkreślić, że tych 
naszych sportowców, którzy niestety posługiwali 
się dopingiem, na szczęście nie było dużo – i na to 
też chciałbym zwrócić uwagę.

Podległość laboratoriów pod Ministerstwo 
Zdrowia uważam akurat za kierunek słuszny, bo 
doping w coraz większym stopniu wiąże się, krót-
ko mówiąc, ze zdrowiem, z manipulacją na orga-
nizmie, na wydajności tego organizmu.

I coś, co jest bardzo istotne i ważne: chciałbym, 
aby wszystkie konsekwencje tej ustawy były rze-
czywiście doprowadzone do końca, ale wydaje mi 
się, że wszystkie pozostałe kompetencje – z jednym 
wyjątkiem – także w zakresie finansowania labo-
ratoriów można uregulować w przyszłym roku. 
I takie oczekiwanie na koniec chciałbym wyrazić. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

SENATOR 
KAZIMIERZ WIATR 

Panie Marszałku! Pani Minister! Panie 
i Panowie Senatorowie!

Ja bardzo krótko. Po pierwsze, chciałbym bar-
dzo podziękować paniom i  panom senatorom 
z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, że tutaj – mimo 
pewnych zawirowań, bo były jednak pewne nieja-
sności co do tych zapisów i był taki dość duży dia-
log w tej sprawie… I nie ukrywam, że pan senator 
sprawozdawca został sprawozdawcą tylko dlatego, 
że bardzo nam pomógł w zrozumieniu pewnych 
pojęć, które były ściśle związane z resortem zdro-
wia, jeśli tak można powiedzieć, zresztą dzisiaj też 
to tutaj wyjaśnił.

Jednak jedną sprawę, która pojawiła się 
w sprawozdaniu, a była nieprecyzyjna, chciałbym 
wyjaśnić. Prawdą jest, że Biuro Legislacyjne opra-
cowało, przygotowało dwie poprawki, ale one de 
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facto nie zostały zgłoszone. Mówię to, bo tu padło 
sformułowanie, że zostały one zgłoszone, ale ko-
misja przyjęła ustawę bez poprawek. Nie, nikt nie 
przejął tych poprawek, a więc one nie były zgłoszo-
ne. Jedynym wnioskiem był wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. I te komentarze, o których 
też pan senator Zdrojewski mówił, miały swoje 
miejsce i miały swoje uwarunkowania, miały też 
pewien konsensus w komisji, za który bardzo dzię-
kuję. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Zdrojewski. Proszę bardzo.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Bardzo przepraszam, to raczej będzie uspra-
wiedliwienie. Ja uczestniczyłem w tym posiedze-
niu komisji zdalnie, miałem kłopot w końcówce 
posiedzenia, w związku z tym nie usłyszałem, że 
tych poprawek koniec końców nie przejęto. Jeszcze 
raz podkreślam: gdyby były poddawane pod głoso-
wanie, ja bym się wstrzymał, bo uważam że dobro 
sprawy w tej materii jest ważniejsze. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Świlski, Pęcherz, Gromek, Łuczak, Gromko, Szwed 
złożyli swoje przemówienia w dyskusji do proto-
kołu… A, pani senator Kołacz-Leszczyńska zrobiła 
to samo*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego trzeciego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim 
oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku nr  577, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 577 A.

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

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Pragnę przedstawić w imieniu komisji budże-

tu i finansów sprawozdanie z prac nad ustawą 
o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim 
oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

Ustawa jest krótka, są tam 2 merytoryczne ar-
tykuły i art. 3, który mówi o dacie wejścia w życie 
przepisów.

Komisja na swoim posiedzeniu rozpatrzyła 
wniosek dotyczący zaopiniowania niniejszej usta-
wy. Kilka słów na temat prac nad ustawą.

Szanowni Państwo, art. 1 dotyczy realizacji pe-
tycji, która wpłynęła do Sejmu w 2019 r. Podobna 
petycja wpłynęła do Senatu w 2020 r. Dotyczy ona 
doprecyzowania spraw związanych z postępowa-
niem w przypadku fałszywych znaków pienięż-
nych, czyli, mówiąc krótko, fałszywych pieniędzy, 
które pojawiają się na rynku. Było tak, że te sprawy 
były regulowane przez prezesa Narodowego Banku 
Polskiego po zasięgnięciu opinii ministra spraw we-
wnętrznych i administracji. Osoba wnosząca pety-
cję słusznie zauważyła, że ten dokument powinien 
mieć rangę rozporządzenia ministra na podstawie 
upoważnienia parlamentu. Stosowny projekt usta-
wy wpłynął do Sejmu, Sejm uchwalił tenże artykuł. 
Ale podczas drugiego czytania został wprowadzony 
drugi artykuł, dotyczący nowelizacji ustawy zwią-
zanej z wynagrodzeniem za pracę przysługującym 
skazanemu. Zgodnie z nim będzie się potrącało 
51% wynagrodzenia, a nie, jak dotychczas, 45% na 
cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych 
oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. 
Pragnę zaznaczyć, co było przedmiotem debaty 
podczas posiedzenia komisji. Długo dyskutowaliśmy 
nad uwagami wniesionymi przez pana legislatora. 
Przytoczę tylko fragment: w Sejmie tę poprawkę 
zgłoszono w drugim czytaniu. dołączono do pro-
jektu, który traktował o zupełnie innej materii. Do 
projektu nie przedstawiono argumentacji, powodów 
i celu uzasadniających tę zmianę. Nie zostały także 
przedstawione skutki regulacji.
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Szanowni Państwo, przedmiotem dyskusji był 
problem, o którym już chyba wczoraj i dzisiaj mó-
wiłem. Proszę zauważyć: do ustawy o Narodowym 
Banku Polskim w drugim czytaniu, czyli z pomi-
nięciem prawidłowej legislacji, wnosi się nowy 
temat, a mianowicie regulację związaną z wyna-
grodzeniem więźniów. Powiem, że jest to korekta 
wprowadzonej niedawno uchwałą polskiego Sejmu 
i Senatu ustawy o Polskim Ładzie. Tak jak państwo 
pamiętacie, na posiedzeniach komisji budżetu i fi-
nansów praktycznie nie ma ustaw, do których nie 
byłyby wnoszone różnego rodzaju poprawki. Ale 
jak tu są wnoszone? Do ustawy o narodowym ban-
ku i regulacji spraw dotyczących zatrzymań fał-
szywych pieniędzy wnosi się poprawki związane 
z więźniami.

(Głos z sali: No i słusznie.)
No tak, niektórzy komentowali, że na pewno 

część osób siedzi w związku z fałszowaniem pie-
niędzy i to jest jakieś merytoryczne powiązanie. 
Ale to są wolne żarty pokazujące, w jaki sposób, 
w sposób bałagański, bez przemyślenia, buduje-
my prawo w Polsce, w różnych ustawach. Jak to 
powiedział podczas debaty pan przewodniczący 
Kleina, w ustawie o weterynarii będziemy wnosili 
elementy dotyczące polskiego górnictwa, a temat 
hutnictwa będzie w ustawach związanych z oświa-
tą itd. Można podawać takie przykłady. Taka była 
dyskusja. Oczywiście pan wiceminister sprawiedli-
wości uzasadniał, że, mówiąc krótko, wszystko jest 
okej, w porządku, że to nie narusza konstytucyjnej 
zasady trzech czytań, co jest przedmiotem opinii 
pana legislatora.

W wyniku tejże dyskusji i uwzględnienia suge-
stii pana legislatora Wysoka Komisja postanowi-
ła wnieść 3 poprawki. W art. 1 – jest to poprawka 
czysto legislacyjna – zastępuje się wyrazy „zwro-
tu albo wypłaty” wyrazami „zwrot albo wypłatę”. 
Skreśla się art. 2, ten znoszący regulacje dotyczą-
ce wynagrodzeń więźniów, jako niekonstytucyjny, 
a w art. 3 skreśla się wyrazy dotyczące wejścia tego 
art. 2 w życie. Skoro skreślamy art. 2, to skreślamy 
również datę.

Jednocześnie chciałbym wnieść taką drobną 
poprawkę, mianowicie również w tytule… To na-
sza wina, zapomnieliśmy wykreślić… Teraz tytuł 
ustawy powinien brzmieć „ustawa o zmianie usta-
wy o Narodowym Banku Polskim”. Trzeba wykre-
ślić „oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy”, 
bo to nie będzie przedmiotem obrad. Tak postuluje 
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, Panie 
Marszałku, Wysoka Izbo. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan senator Zdrojewski, proszę bardzo.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Senatorze, ja byłem przekonany, że jeże-
li chodzi o kwestie dotyczące wynagrodzeń więź-
niów, to one były regulowane aktami niższego 
rzędu niż ustawa. Nie rozumiem, jakim cudem 
znalazły się w ogóle w tym akcie, w propozycji aktu 
ustawowego.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Z tego, co mi wiadomo – mówię: z tego, co mi 
wiadomo, to nie jest aksjomat – wynika, że sprawy 
dotyczące wielkości potrąceń z wynagrodzeń więź-
niów są regulowane ustawą. Ta zmiana polega na 
tym, że w wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu… 
Robiono to w sposób czytelny, w ramach długiej 
dyskusji, po analizie. I zapomniano o tym, że nowe 
ustawy dotyczące wynagrodzeń… że w związku 
z wprowadzeniem nowej kwoty wolnej od podat-
ku wzrastają również kwoty wolne od podatku dla 
osób pracujących w zakładach przywięziennych. 
W związku z tym, mówiąc krótko, więźniowie wię-
cej by zarabiali w wyniku wprowadzenia Polskiego 
Ładu niż przed wprowadzeniem Polskiego Ładu. 
Przyszedł ktoś, przeczytał tenże dokument dopiero 
po uchwaleniu i uznał, że trzeba więźniom potrą-
cać nie po 45, a po 51, żeby zarabiali tyle samo. Tak 
więc tutaj co do zasadności… Nie było to absolutnie 
przedmiotem dyskusji, ale z punktu widzenia kon-
stytucyjnego jest to…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Niedopu- 
szczalne.)

…niedopuszczalne.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Czy są jeszcze pytania? Nie.
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Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców 
projektu ustawy został upoważniony pan poseł 
Jacek Świat.

Nie ma pana posła, tak?
(Głos z sali: Minister jest w drodze.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do upo-
ważnionego przedstawiciela wnioskodawców… 
Nie, nie.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster sprawiedliwości.

Minister sprawiedliwości, pan minister jest 
Michał Woś, jest w drodze… A, nie, Marcin Warchoł, 
tak, Marcin Warchoł jest w drodze.

Wobec tego zapytam: czy są pytania do 
ministra?

(Głos z sali: Panie Marszałku…)
Jeśli będą pytania do ministra sprawiedliwości, 

zarządzę przerwę.
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 

mam taką propozycję, jeżeli pan marszałek po-
zwoli: a  jakby zawiesić ten punkt i  przejść do 
następnego?)

Nie ma możliwości.
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie ma 

możliwości.)
Panie Senatorze, dziękuję bardzo za propozycję.
(Głos z sali: Konstruktywna…)
Nie jest konstruktywna, bo nie ma takiej możli-

wości. Nie można zawiesić, powiesić czy tam odło-
żyć. Jesteśmy w trakcie procedowania i mogę tylko 
zarządzić przerwę.

Pan senator Pociej chce zadać pytanie.
(Senator Aleksander Pociej: Dziękuję. Nie, nie, 

broń Boże, nie chcę zadać pytania. Chciałbym 
prosić pana marszałka, żebyśmy przeszli do 
dyskusji. Jeżeli pan minister nie miał takiej 
możliwości…)

Jeżeli nie będzie pytań. Jak powiedziałem, jeżeli 
nie będzie pytań, to będziemy dalej procedować.

(Głos z sali: Nie ma pytań.)
Nie ma pytań. Dobrze. To przystępujemy do 

dalszego procedowania, a pan minister będzie 
mógł się jeszcze ustosunkować.

Otwieram dyskusję.
Pan senator Kleina.
Czy pan senator Kleina jest zdalnie?
(Senator Janusz Pęcherz: Nie ma.)
(Głos z sali: Nie będzie go.)

Nie ma pana senatora Kleiny, więc go skre-
ślamy. Pan senator… Nie… Pan senator Leszek 
Czarnobaj nie chce się zapisać do głosu.

Pan senator Aleksander Pociej. Proszę bardzo.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Bardzo, bardzo krótko. Za chwilę będziemy pro-

cedowali 3 następne punkty, również wynikające 
z petycji. Okazuje się, że potrafimy w Senacie wy-
pracować wspólne stanowisko i 3 kolejne petycje, 
ważne dla obywateli, mogą być procedowane po-
nad podziałami. Za chwilę będziemy o tym mówić. 
Tutaj chylę czoła wobec kolegów z komisji, w której 
współpraca na tym poziomie jest absolutnie bardzo 
dobra. A okazuje się, że w Sejmie musi być jakaś 
wrzutka, która powoduje, że zajmujemy się tym 
w sposób kontrowersyjny, mamy zupełnie różne 
zdania. Bardzo szkoda, że będziemy musieli te po-
prawki w tej chwili procedować. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator 

Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu*, a wniosek o charakte-
rze legislacyjnym na piśmie złożył pan senator 
Czarnobaj.

Zamykam dyskusję.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o  cha-

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych o ustosunkowanie się 
do przedstawionego wniosku i  przygotowanie 
sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego czwartego porządku obrad: usta-
wa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 587, 
a sprawozdanie komisji – w druku 587 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, panią senator Ewę Matecką, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
EWA MATECKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozda-

nie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji o uchwalo-
nej przez Sejm w dniu 2 grudnia 2021 r. ustawie 
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw.

Marszałek Senatu dnia 2 grudnia 2021 r. skie-
rował ustawę do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy 
na posiedzeniu komisji w dniu 2 grudnia 2021 r. 
komisje wnoszą: Wysoki Senat uchwalić raczy za-
łączony projekt uchwały.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej z dnia 9 grud-
nia 2021 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego o raz niektórych innych ustaw brzmi 
następująco.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm 
na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2021 r. ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następują-
ce poprawki. Poprawka pierwsza: w tytule ustawy 
ogólne określenie przedmiotu ustawy otrzymuje 
brzmienie: „o zmianie ustawy – Kodeks cywil-
ny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilne-
go”. Poprawka druga brzmi: „skreśla się art. 3–7”. 
Poprawka trzecia: „skreśla się art. 11”. W ramach 
poprawki czwartej art. 12 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 mie-
sięcy od dnia ogłoszenia”.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 
9 grudnia 2021 r. omówiono cel i przedmiot usta-
wy, zapoznano się zarówno z przebiegiem proce-
su legislacyjnego, jak i opinią Biura Legislacyjnego 
Senatu.

Stanowisko rządu reprezentowali na tym 
posiedzeniu wiceminister sprawiedliwości 

i wiceminister zdrowia. Opinie swoje wyrazili też 
przedstawiciele Konfederacji „Lewiatan” i przed-
stawiciele Związku Banków Polskich.

Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy 
to rozwiązania korzystne i dobre dla obywate-
li, chroniące przede wszystkim konsumentów. 
Najważniejsza z nich to zmiana, zgodnie z którą 
złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodo-
wej lub o wszczęcie postępowania mediacyjnego 
prowadzonego bez zaangażowania sądu będzie 
skutkowało zawieszeniem biegu przedawnienia 
na czas trwania tego postępowania pojednawczego 
bądź mediacyjnego, a nie, jak dotychczas, prze-, jak dotychczas, prze-
rwaniem biegu terminu przedawnienia. To z kolei 
wyeliminuje składanie kolejnych wniosków o zawe-
zwanie do ugody czy mediacji jedynie w celu prze-
rwania biegu przedawnienia.

Kolejną ważną zmianą jest zmiana, która 
wzmocni pozycję pokrzywdzonego.

Kolejną zmianą jest modyfikacja instytucji wy-
zysku poprzez poszerzenie katalogu stosowanych 
dotychczas przesłanek, takich jak przymusowe po-
łożenie, niedołęstwo, niedoświadczenie, o dodat-
kową przesłankę braku dostatecznego rozeznania.

Inna ważna zmiana to modyfikacja zasady 
solidarnej odpowiedzialności za spłatę czynszu 
i innych opłat osób pełnoletnich, które na stałe za-łe za-e za-
mieszkują z najemcą, w ten sposób, że pełnoletni 
zstępni pozostający na utrzymaniu tegoż najemcy, 
którzy nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, 
są zwolnieni z tej odpowiedzialności solidarnej.

Kolejna bardzo ważna zmiana to jest zmiana, 
która wprowadza gwarancję pewności obrotu nie-
ruchomościami, taką, która będzie się odbywała 
z zachowaniem formy aktu notarialnego w przy-
padku gruntów wnoszonych jako wkład do rolni-
czej spółdzielni produkcyjnej.

To są te najważniejsze zmiany.
Niemniej jednak podczas dyskusji na posiedze-

niu obu komisji dużo uwagi poświęcono procesowi 
legislacyjnemu na etapie prac sejmowych. Uwagi 
zgłosiło Biuro Legislacyjne Senatu oraz senatoro-
wie, członkowie obu komisji. Uwagi te dotyczyły 7 
poprawek wniesionych w trakcie drugiego czyta-
nia projektu ustawy, rozszerzających zakres przed-
miotowy ustawy o nowelizacje 5 ustaw nieobjętych 
zakresem nowelizacji, które to poprawki zostały 
przyjęte i zaaprobowane przez Sejm. Legislator wy-
raził swoje zastrzeżenie co do konstytucyjności ta-
kiego działania, a w zasadzie co do dopuszczalności 
wprowadzenia tych poprawek z uwagi na brak ich 
związku z przedmiotową ustawą, z jej pierwotną 
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wersją, oraz z uwagi na etap procesu legislacyjne-
go, na którym te poprawki zostały do rządowego 
przedłożenia przez posłów wniesione. Zawartość 
merytoryczna tych zmian, jak wskazał legislator, 
nie pokrywa się z celem, jaki miał projekt ustawy 
wniesiony przez rząd do Sejmu i zawarty w druku 
nr 1344. Wskazano w dyskusji, że poprawki zgło-
szone w drugim czytaniu i zaaprobowane później 
przez Sejm nie przeszły pełnej procedury trzech 
czytań i wykroczyły poza materię projektu ustawy.

Wobec powyższego i po wysłuchaniu wszyst-
kich opinii i  uwag komisje wniosły do tekstu 
projektu ustawy poprawki zawarte w przywoła-
nej przeze mnie przed chwilą uchwale. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Zgłasza się senator Jan Maria Jackowski. Proszę 
bardzo.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, czy podczas posiedzenia komisji 

była mowa o tym, w jakim stopniu przyjęcie tych 
rozwiązań może usprawnić postępowania sądowe, 
które obecnie się toczą? Czy jakaś statystyka w tym 
zakresie padła, czy nie? Co mówili na ten temat 
przedstawiciele rządu? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Jeśli chodzi o statystyki, to takie statystyki 
nie były przytaczane, ale jest ogólna opinia, że to 

powinno znacznie usprawnić wszystkie procedury 
podczas rozpraw sądowych, a szczególnie te, które 
się odbywają bez korzystania z drogi sądowej i któ-
re umożliwiają zawieszenie – a nie, tak jak dotych-
czas, przerwanie całego procesu – czyli związane 
z możliwością uzyskania ugody czy mediacją. Na 
czas prowadzenia wszystkich procesów ugodowych 
czy mediacyjnych następuje tylko zawieszenie ca-
łego procesu, nie zaś jego przerwanie. Przerwanie 
go musiało potem skutkować składaniem kolejnych 
wniosków o wznowienie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pani Senator, mogłaby pani jednozdaniowo 

opisać, czego dotyczyły te poprawki, które komi-
sja chce usunąć z tekstu ustawy? Wiemy, że one 
były wprowadzone, powiedziałbym, na styk, jeśli 
chodzi o kwestie proceduralne, ale być może one 
są potrzebne i działają na korzyść obywateli, na 
korzyść podmiotów, np. ich wprowadzenie usunie 
jakąś lukę prawną. Krótko mówiąc, czego one doty-
czyły i czy one są oczekiwane przez ich adresatów?

SENATOR 
EWA MATECKA 

Na posiedzeniu obu komisji oczywiście poświęco-
no wiele uwagi również tym poprawkom, które wy-
chodzą poza przedmiotowy zakres przedstawionej 
nowelizacji. Wszystkie te poprawki – jest to 5 popra-
wek – dotyczą ochrony zdrowia. Na posiedzeniu ko-
misji pan minister, obecny również dzisiaj, mówił, 
że nie są to zmiany systemowe, aczkolwiek wyraził 
się tak, że są to zmiany oczekiwane przez środowi-
sko. Są to zmiany dotyczące pewnych terminów i re-
gulacji z zakresu szkolnictwa wyższego, obniżenia 
kompetencji w zakresie wykonywania zawodu ra-
townika medycznego, dotyczące pewnych rozwią-
zań kadrowych w ochronie zdrowia. Uznaliśmy, że 
skoro tak, to należałoby przygotować równolegle 
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podczas trwania prac rządowych, które organizuje 
rząd, stosowne ustawy w zakresie ochrony zdrowia, 
które będą wychodziły, tak jak mówił pan minister, 
naprzeciwko oczekiwaniom, ale znajdą się w oddziel-
nych ustawach, a nie korzystać z okazji, że zmieniana 
jest ustawa – Kodeks postępowania cywilnego, i tam 
próbować wmontowywać te nowelizacje dotyczące 
ochrony zdrowia niemające związku z pierwotnym 
kształtem tejże ustawy. Ale tak, owszem, mówiliśmy 
o tym i sugerowaliśmy, nawet takie postulaty były 
wyrażane, że skoro tak, to oczywiście nic nie stoi na 
przeszkodzie temu, aby nadane zostały temu pro-
cesowi większa transparentność i klarowność i aby 
przygotowane były przez Ministerstwo Zdrowia sto-
sowne projekty ustaw.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Jeszcze pan senator Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Tak, jeśli można dopytać. Bo tutaj jest kwestia 
terminów. Zbliża się koniec roku i  termin wej-
ścia w życie tej ustawy, o ile pamiętam, to głównie 
1 stycznia 2022 r., jeśli chodzi o te artykuły doda-
wane, a to oznacza, że te terminy są ważne i krót-
kie. Rozpoczynanie nowej akcji legislacyjnej… No, 
na pewno nie jest możliwe zakończenie tego przed 
1 stycznia 2022 r. Jeśli chodzi zaś o kwestie proce-
duralne – ja nie namawiam do tego, bo uważam, że 
trzeba się trzymać procedur – to w przypadkach, 
powiedziałbym, krytycznych, w takich sytuacjach, 
w których się działa dla dobra obywatela… Nawet za-
sada niedziałania prawa wstecz jest opatrzona taką 
klauzulą, że jeśli to jest dla dobra obywatela, posze-
rza jego kompetencje, jego prawa, mówiąc wprost, 
daje mu kasę, to się po prostu puszcza, mimo że to 
prawo działa wstecz. To i w takim przypadku być 
może kwestie słuszności są ważniejsze od takiego 
czysto – nie wiem, jak to nazwać – podręcznikowego 
trzymania się zasad techniki legislacyjnej.

(Sygnał timera)
(Senator Ewa Matecka: Czy to było pytanie? Bo…)
Tak. Czy kwestie słuszności nie są ważniejsze, 

gdy chodzi o to, żeby wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom adresatów?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

To dotyczy techniki legislacyjnej.
(Senator Ewa Matecka: Proszę?)
To dotyczy techniki legislacyjnej, co jest…
Proszę bardzo, jeśli pani chce odpowiedzieć.

SENATOR 
EWA MATECKA 

W czasie dyskusji na posiedzeniu obu komi-
sji wskazywaliśmy, że od jakiegoś czasu mieliśmy 
już do czynienia z takimi sytuacjami, że nie jest 
to pierwszy przypadek, kiedy debatujemy nad cał-
kiem nowym kształtem ustawy. Ustawy, która, no, 
narażona jest na stwierdzenia, że jest niekonsty-
tucyjna – bo o niekonstytucyjności również pod-
czas posiedzenia komisji była mowa – i która nie 
jest procedowana i prowadzona zgodnie z zasada-
mi techniki prawodawczej. Sądziliśmy, że takie 
przypadki powinny nas dotykać coraz rzadziej, 
niemniej jednak permanentnie doświadczamy ta-
kiego procesu.

Oczywiście za przepisy związane z  ochro-
ną zdrowia odpowiada Ministerstwo Zdrowia. 
I Ministerstwo Zdrowia powinno na odpowied-
nim etapie, w odpowiednim momencie przewi-
dzieć taką sytuację i w miarę wcześnie zadbać 
o to, aby przygotować stosowne ustawy. Taki jest 
komentarz.

Nie sądzę, żeby konieczność wprowadzenia 
tych zmian objawiła się nagle. A jeżeli objawiła się 
nagle, to tym gorzej dla ministerstwa, które jest 
odpowiedzialne za przygotowanie odpowiednich 
ustaw.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pani Senator, ja mam pytanie, które trochę wy-

kracza poza ten punkt…
Czy nie było takiej sytuacji, że w  ustawie 

o  Narodowym Banku Polskim wprowadzono 
zmiany do ustawy dotyczącej pracy więźniów? 
A w tej ustawie, związanej z kodeksem postępo-
wania cywilnego, wprowadza się zmiany dotyczą-
ce organizacji czy zasad funkcjonowania służby 
zdrowia.
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SENATOR 
EWA MATECKA 

Tak, potwierdzam, że właśnie z takimi sytu-
acjami mamy do czynienia.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Pani Minister… To znaczy, dziękuję, 

Pani Senator.
Więcej pytań nie ma.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
sprawiedliwości.

Czy pani minister Katarzyna Frydrych pragnie 
zabrać głos w sprawie ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości Katarzyna Frydrych: Tak.)

To proszę uprzejmie.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
KATARZYNA FRYDRYCH 

Szanowny Panie Marszałku! Państwo 
Senatorowie!

Mam zaszczyt przedstawić ustawę, która zo-
stała uchwalona przez Sejm dnia 2 grudnia 2021 r. 
z inicjatywy rządu, przy czym moje wystąpienie 
będzie dotyczyło części obejmującej zmiany ko-
deksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cy-
wilnego, albowiem do reprezentowania rządu 
w niniejszej sprawie został również upoważniony 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, pan 
Piotr Bromber.

W zakresie, w jakim ustawa dotyczy zmian 
kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania 
cywilnego, pani senator sprawozdawca bardzo do-
kładnie te zmiany przedstawiła. Bardzo dziękuję. 
Było to bardzo wnikliwe sprawozdanie.

Ja tylko pozwolę sobie dla porządku uporządko-
wać pewne zagadnienia i kwestie oraz przybliżyć 
państwu senatorom ogólne założenia ustawy.

Przede wszystkim zmiany przewidziane w usta-
wie zakładają, że wszczęcie mediacji będzie skutko-
wało nie przerwaniem, jak to ma miejsce obecnie, 
ale zawieszeniem biegu terminu przedawnienia 

– nie zawieszeniem samego postępowania. Jest to 
przerwa w zakresie terminu przedawnienia. Taki 
sam skutek na bieg terminu przedawnienia będzie 
miało prowadzenie postępowania pojednawczego, 
które wywołane jest wnioskiem ze strony wierzy-
ciela w zakresie zawezwania do próby ugodowej.

Zmiana ta wyeliminuje w naszej ocenie prak-
tykę, którą obserwujemy w sądach, a mianowi-
cie praktykę składania przez wierzycieli wniosku 
o  zawezwanie do próby ugodowej sprzecznie 
z jego przeznaczeniem. Otóż jest to czynione tyl-
ko w celu uzyskania efektu w postaci przerwania 
biegu przedawnienia. Przywrócimy w ten sposób 
postępowaniu pojednawczemu jego pierwotny cel, 
czyli zawarcie ugody.

Ustawa przewiduje również uchylenie art. 159 
kodeksu cywilnego, który stanowi wyłom od za-
sady zachowania formy aktu notarialnego w przy-
padku wnoszenia gruntów do rolniczej spółdzielni 
produkcyjnej. Wskazany przepis ma bardzo nikłe 
praktyczne znaczenie, ale stosowanie zasad ogól-
nych i wymogu dotyczącego aktu notarialnego 
przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ob-
rotu takimi nieruchomościami.

Największe zmiany, o czym wspominała rów-
nież pani senator sprawozdawca, dotyczą instytucji 
wyzysku. Pierwsza zmiana to dodanie do katalogu 
przesłanek braku dostatecznego rozeznania oraz 
doprecyzowanie, że niedoświadczenie i brak do-
statecznego rozeznania ma dotyczyć przedmiotu 
umowy. Druga zmiana w zakresie instytucji wyzy-
sku dotyczy przyznania stronie wyzyskanej wybo-
ru żądania pomiędzy wyrównaniem wzajemnych 
świadczeń a unieważnieniem umowy. Wydaje się, 
że skoro to dobro właśnie tej strony zostało naru-
szone na skutek wadliwego zawarcia umowy, to do 
tej strony powinny należeć również prawo i decyzja 
co do dalszego nią związania.

Ustawa wprowadza również domniemanie 
prawne, zgodnie z którym, jeżeli wartość świad-
czenia jednej ze stron przewyższa co najmniej 
dwukrotnie wartość świadczenia drugiej stro-
ny, to domniemywa się, że dysproporcja tych 
świadczeń ma charakter rażący. Chcę zazna-
czyć, że to domniemanie jest obalalne, w tym 
znaczeniu, że przerzucamy ciężar dowodowy 
na podmiot profesjonalny, który jest odpowie-
dzialny za technikę sprzedaży, przygotowanie 
samego wzorca umownego. Takie rozwiązanie 
znajduje uzasadnienie w sprawiedliwym wywa-
żeniu interesów stron umowy obarczonej zarzu-
tem wyzysku.
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Przedłużamy również terminy zawite do moż-
liwości skorzystania z uprawnień, o których mowa 
w art. 388 §1 kodeksu cywilnego tak, aby ten ter-
min zawity odpowiadał terminom przedawnienia. 
Oznacza to, że w przypadku żądań wynikających 
z umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcami 
przedmiotowe żądania będą wygasały po upływie 
3 lat, zaś żądania wynikające z umowy zawartej 
z konsumentem – po upływie 6 lat.

Wprowadzamy również zmianę w zakresie 
art. 6881 kodeksu cywilnego, zgodnie z którą od 
odpowiedzialności w zakresie zobowiązań czyn-
szowych zwolnieni będą pełnoletni zstępni na-
jemców, którzy nie są w stanie samodzielnie się 
utrzymać. Dodam tylko, że wprowadzenie tej re-
gulacji jest uzasadnione ujednoliceniem sytuacji 
prawnej wszystkich pełnoletnich osób mieszkają-
cych i pozostających jeszcze na utrzymaniu swoich 
wstępnych, takie rozwiązanie znajduje się bowiem 
już w chwili obecnej w ustawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych.

Chciałabym podziękować jeszcze raz zarówno 
pani senator za bardzo wnikliwe, dokładne spra-
wozdanie, jak i wszystkim uczestnikom posiedzenia 
Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji za pozytywne przyję-
cie ustawy w tym zakresie, który przedstawiłam. 
W szczególności kieruję podziękowania do pana 
senatora Aleksandra Pocieja za wyrażenia w cza-
sie posiedzenia komisji połączonych jednoznacznie 
aprobującego stanowiska względem przewidzianych 
w ustawie przepisów nowelizujących instytucję wy-
zysku. Proszę państwa senatorów o przyjęcie ustawy 
w brzmieniu uchwalonym przez Sejm.

Tak jak zaznaczałam na początku, w zakresie 
przepisów dotyczących zmiany, która jest wyni-
kiem poprawki poselskiej, do reprezentowania rzą-
du został również upoważniony podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia, pan Piotr Bromber. 
Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Minister.
Obecnie przechodzimy do pytań do pani 

minister.
Zgłosił się pan senator Jan Maria Jackowski.
(Głos z sali: Seweryński.)
Nie, najpierw pan senator, a potem oczywiście 

pan senator Seweryński.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja mam pytanie o statystykę, 

o którą pytałem panią senator sprawozdawcę ko-
misji. Mianowicie jaki jest rząd wielkości w przy-
padku liczby tych spraw, jeżeli chodzi o instytucję 
wnioskowania o ugodowe postępowanie, dzięki 
któremu może nastąpić przyspieszenie procedur? 
I jakich typów spraw przeważnie to dotyczy? Bo 
rozumiem, że dotyczy to praktycznie wszystkich 
spraw cywilnych, a więc głównie własnościowych, 
no, tego typu spraw. Gdyby pani minister zechciała 
coś powiedzieć na ten temat…

I drugie pytanie, dotyczące tej instytucji wyzy-
sku. Po rozmowie z panem senatorem mecenasem 
Aleksandrem Pociejem przychylam się do jego opi-
nii, że to jest w zasadzie clou tej ustawy, w pozy-
tywnym znaczeniu, ponieważ to daje dodatkowy 
instrument dochodzenia sprawiedliwości przez 
osoby, które w wyniku np. zdarzenia losowego pod 
wpływem emocji podjęły wadliwą decyzję i zostały 
narażone na poważne straty majątkowe albo inne. 
W związku z tym mam pytanie, czy w resorcie 
sprawiedliwości określono jakąś liczbę tego typu 
spraw, które mogą te dwie instytucje przyspieszyć 
czy usprawnić, czy dać w nich większe szanse stro-
nom. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Minister.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
KATARZYNA FRYDRYCH 

Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o  pytanie dotyczące statysty-

ki w zakresie zawezwania do próby ugodowej, to 
jak słusznie pan senator zauważył, te sprawy to 
są głównie sprawy w sądach cywilnych, w sądach 
rejonowych, bo tylko sądy rejonowe zajmują się tą 
kategorią wniosków. Nie ulega wątpliwości, że te 
zmiany spowodują przyspieszenie innych postę-
powań. Bo jeżeli mamy skierować na posiedzenie 
jawne, czyli wezwać wierzyciela, dłużnika do próby 
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ugodowej na skutek wniosku wierzyciela, to… Sąd 
musi skierować tę sprawę na posiedzenie jawne, 
innymi słowy, wyznaczyć termin takiego posiedze-
nia, co oznacza, że jeżeli tak naprawdę wniosek był 
złożony tylko dla pozoru, bo wierzyciel z góry wie, 
że dłużnik nie stawi się, nie będzie zainteresowa-
ny taką ugodą, gdyż być może wcześniej toczyły się 
takie pertraktacje, a złożył ten wniosek tylko po to, 
żeby przerwać bieg przedawnienia, to wówczas, co 
nie ulega wątpliwości, następuje blokada wolnych 
terminów sądowych. Zakładamy zatem, że jeżeli 
skutkiem takiego wniosku nie będzie przerwanie 
biegu przedawnienia, to liczba wniosków powin-
na zmaleć, a tym samym sądy uzyskają możliwość 
wcześniejszego kierowania na terminy rozpraw 
spraw, na których rozpoznanie czekają obywatele.

Statystyka w tym zakresie pozwala nam przy-
jąć, że istotnie mamy rację w ocenie tej sytuacji. 
W 2020 r., jeśli chodzi o sprawy zawezwania do 
próby ugodowej, które były kierowane do sądów 
rejonowych, skierowano dokładnie 16 tysięcy 952 
takie sprawy i tylko w 12% przypadków doszło 
do zawarcia ugody. W pozostałych sprawach sąd 
stwierdzał, że do takiej ugody po prostu nie doszło. 
W pierwszym półroczu tego roku takich wniosków 
sądy rejonowe odnotowały 7 tysięcy 361, a do ugód 
doszło tylko w 7% przypadków. Jeśli chodzi o sta-
tystyki dotyczące sądów pracy, bo tutaj również 
są kierowane przez osoby zainteresowane takie 
wnioski do sądu o zawezwanie do próby ugodo-
wej, to są one jeszcze gorsze. Mianowicie zarówno 
w roku 2020, jak i w pierwszym półroczu 2021 r. do 
ugód doszło tylko w 2% spraw, które były skiero-
wane do sądów pracy. Stąd też uznajemy, że jeżeli 
sądy muszą determinować te sprawy, kierować je 
na posiedzenie jawne, to wtedy odzyskają możli-
wości kierowania innych spraw.

Jeśli chodzi o statystyki dotyczące instytucji wy-
zysku, to oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości 
również gromadzi te dane. W 2020 r. do sądów re-
jonowych wpłynęło tylko 7 takich spraw, w pierw-
szym półroczu 2021  r. było ich 6. Do sądów 
okręgowych w 2020 r. wpłynęło 5 spraw, w pierw-
szym półroczu 2021 r. – 3 sprawy. Nie wiemy, co 
jest przyczyną takich danych statystycznych. Być 
może konsumenci korzystają z innych środków 
przewidzianych przepisami prawa, a być może 
ich świadomość nie jest aż tak rozbudowana. Być 
może nie wiedzą, że istnieje instytucja wyzysku, 
że można również skorzystać z tej drogi rozwiąza-
nia problemu, z którym dany obywatel się zetknął. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan marszałek Michał Seweryński. Proszę 

bardzo.

SENATOR 
MICHAŁ SEWERYŃSKI 

Pani Minister, na początku wspomniała pani 
o przerwaniu biegu przedawnienia i zawieszeniu 
biegu przedawnienia. Czy zechciałaby pani przybli-
żyć senatorom, na czym polega ta różnica?

I drugie pytanie: czy obie te formy będą wystę-
pować w kodeksie cywilnym?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
KATARZYNA FRYDRYCH 

Dziękuję bardzo.
Tak, nadal istnieje instytucja przerwania 

biegu przedawnienia, jak również jego zawie-
szenia. Wyjaśniając różnicę pomiędzy tymi insty-
tucjami, pragnę zauważyć, że do przerwania biegu 
przedawnienia… Jeżeli następuje przerwa biegu 
przedawnienia, to po upływie tego okresu, w któ-
rym nastąpiła przerwa, przedawnienie biegnie na 
nowo. Czyli nie liczymy tu tego terminu, który już 
upłynął do momentu, kiedy bieg przedawnienia zo-
stał przerwany. Z kolei przy zawieszeniu ten okres 
przedawnienia, który był wcześniej, biegnie dalej, 
czyli jest wliczany. Jest to sytuacja korzystna dla 
konsumenta, dla obywatela, ponieważ termin jest 
liczony dalej, nie rozpoczyna biegu od początku.

(Senator Michał Seweryński: Obie te formy…)
Nadal.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.
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SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Wrócę jeszcze w tym pytaniu do instytucji wy-

zysku. Z tych danych, które pani przytoczyła, wyni-
ka, że jeśli chodzi o liczbę spraw, to ona nie powala 
jak na takie państwo jak Polska i liczbę umów, któ-
re są u nas podpisywane. No, czytamy w mediach 
o tych pokazach garnków, pościeli itd. Czy nie by-
liście państwo zbyt ostrożni? Bo z jednej trony for-
mułujecie, co to jest rażąca dysproporcja… Chyba 
tak to się nazywa. Własne świadczenie kontra 
świadczenie drugiej strony. I mówicie, że to jest co 
najmniej dwukrotność jednego świadczenia w sto-
sunku do drugiego. No i teraz taka osoba, która re-
alizuje pokaz garnków, po prostu będzie wyceniała 
je nie na zasadzie… Załóżmy, że garnki są warte 
1 tysiąc zł. Ktoś wyceni je nie na 3 tysiące, tylko na 
1 tysiąc 800, no i będzie się mieścić w tym warun-
ku. No, nie będzie można tutaj instytucji wyzysku 
zastosować, bo tam są łączne przesłanki. Pytanie: 
po co to tak szczegółowo określać?

I drugie pytanie: czy ta przesłanka wartości 
jest tu w ogóle wymagana? Bo załóżmy, że ktoś po 
prostu nie chciał kupić garnków, a został tak otu-
maniony na takim spotkaniu, że te garnki jednak 
zakupił. Czy tu musi być kwestia wartości, czyli 
nieekwiwalentności tych świadczeń, żeby można 
się było, poprzez instytucję wyzysku, wycofać z tej 
transakcji?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
KATARZYNA FRYDRYCH 

Panie Senatorze, zawsze możemy dyskutować 
o tym, czy to ma być dwukrotność, trzykrotność, 
czterokrotność, czy półtorakrotność. Czym jest 
ta rażąca dysproporcja? Ustawodawca przyjął – 
i w naszym projekcie było to uwzględnione – wła-
śnie dwukrotność. Przy czym chcę zauważyć, że 
to nie jest tak, że nie można skorzystać z instytu-
cji wyzysku, jeśli nie osiągniemy tej dysproporcji. 

Tu wprowadza się tylko domniemanie prawne do-
tyczące rażącej dysproporcji, co oznacza, że jeże-
li dana osoba wpłaciła w ramach zawartej umowy 
wartość mniejszą niż dwukrotność, o której mówi-
my, to i tak może skorzystać z instytucji wyzysku, 
wykazując w toku postępowania sądowego, że za-
istniała jedna z przesłanek określonych w przepi-
sie. Czym innym jest to domniemanie. Wówczas 
ciężar dowodowy, aby wykazać, że jednak nie 
jest to rażąca dysproporcja, nie spoczywa na po-
wodzie, tylko na pozwanym. Przerzucamy ciężar 
dowodowy.

(Senator Jerzy Czerwiński: Ja przepraszam, ale 
mnie nie bardzo…)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie… Jeszcze wyjaśnienie…

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku, chciałbym tylko dopytać.
Otóż mimo że o tej kwestii dwukrotności… Bo 

to można rzeczywiście już ustalić. Ale po co w ogóle 
brać tę przesłankę rażącej dysproporcji? Człowiek 
starszy nie chciał czegoś kupić. Dostał na takim 
spotkaniu, nie wiem, ciasteczka itd., otumaniony 
kupuje te garnki. I potem chce się z tego wycofać. 
Wstydzi się sytuacji. 2 tygodnie mijają. Informuje 
swoje dzieci i po miesiącu rozpoczyna się akcja. 
Wszystkie terminy, rękojmi itd., gwarancji minę-
ły… I co wtedy? Tylko ten przepis zostaje. A proszę 
zauważyć, że on już nie będzie mógł… Bo te prze-
słanki są jako iloczyn… Musi być rażąca dyspropor-
cja, obojętnie jak określona, i kwestia wyzysku. Czy 
sam wyzysk nie wystarczy? No, na pewno jest pod-
stępem otumaniony ten człowiek, który te garnki 
kupuje. Uczepiłem się tych garnków, ale…

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: Ja nie kupuję, w każ-

dym razie…)
Proszę bardzo, Pani Minister.
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PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
KATARZYNA FRYDRYCH 

Bardzo dziękuję.
Wprowadzenie tego domniemania ma pomóc 

konsumentom. I jeżeli jest ta dwukrotna różnica, ta 
rażąca dysproporcja, to właśnie to ma pomóc kon-
sumentowi. Bo ciężar dowodowy w postępowaniu 
idzie na drugą stronę.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski. Proszę bardzo.
(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo, 

Panie Marszałku. Ja mam pytanie do pana ministra 
zdrowia, bo też jest przedstawicielem…)

(Głos z sali: Nie ma.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, jest.)
Jest pan minister zdrowia.
(Senator Jan Maria Jackowski: Jest. Więc…)
Czy są jeszcze… Dobrze. Zapytam: czy są jeszcze 

jakieś pytania…
(Senator Jan Maria Jackowski: Bo rozumiem, że…)
…do pani minister sprawiedliwości?
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak, Panie 

Marszałku, ale przedstawicielami rządu w  tej 
sprawie…)

…jest minister sprawiedliwości…
(Senator Jan Maria Jackowski: …są minister 

sprawiedliwości i minister zdrowia.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Piotr Bromber: Jestem, Panie Marszałku.)
Panie Senatorze, ja się pytam, czy są jeszcze py-

tania do pani minister sprawiedliwości, żeby ona 
nie biegała tam i z powrotem po sali… Nie ma.

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra- 

wiedliwości Katarzyna Frydrych: Bardzo dziękuję.)
Poproszę przedstawiciela ministra sprawie- 

dliwości…
(Głos z sali: Zdrowia.)
A…
(Głos z sali: Zdrowia!)
(Wesołość na sali)
No, ja sam już jestem zakręcony.
Proszę bardzo, pan minister zdrowia Piotr 

Bromber.
I senator Jackowski zadaje pytanie.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam następujące pytanie. 

Dlaczego przyjęto takie rozwiązanie, że w drugim 
czytaniu w Sejmie wrzucono do ustawy, która do-
tyczy kodeksu cywilnego, rozwiązania, które, że tak 
powiem, dość luźno… tzn. są jakoś tam związane… 
Czy nie lepiej było to zrobić po prostu w odrębnej 
ustawie, która w jakiś sposób by systematyzowała… 
No bo tak to mamy do czynienia z taką sytuacją, że 
w ustawie o sporcie będą rozwiązania dla rolnic-
twa. No, trochę sobie tak żartuję, ale niestety… Tu 
jakaś taka logika by była potrzebna. To jest moje 
pierwsze pytanie.

I drugie. Na poprzednim posiedzeniu Senatu ja 
i parę innych osób, senatorów, zadaliśmy pytania, 
na które mieliśmy uzyskać odpowiedź na piśmie. 
No, minęło już ponad 20 dni i tej odpowiedzi od 
pana ministra nie otrzymaliśmy. Prosiłbym więc…

(Sygnał timera)
…o wyjaśnienia, dlaczego tak się stało. Bo tutaj 

wszystko wskazuje na to, że powinien być to termin 
niezwłoczny. Jak rozumiem, ponad 20 dni to już 
jest wystarczający termin, żeby udzielić pisemnej 
odpowiedzi na pytania, które padły, do odpowiedzi 
na które pan minister się zobowiązał. Marszałek 
zawsze pyta, potwierdza to, że są takie pytania. 
A myśmy nie uzyskali… No, ja jestem zmuszony 
teraz w trybie oświadczenia do pana premiera wy-
stępować w podobnej sprawie.

(Rozmowy na sali)
Tak że prosiłbym o informację w tej sprawie. 

Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
PIOTR BROMBER 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Odnoszę się do pierwszego pytania. Kwestia 

tego czasu, terminu, okoliczności, w których wno-
siliśmy o zmiany do tej ustawy, wynika po prostu 
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z adekwatności działania i mierzenia się z sytu-
acją, jaką mamy obecnie w ochronie zdrowia. Tak 
jak pan senator wspomniał w swoim wystąpieniu, 
to też kwestia wychodzenia naprzeciw oczekiwa-
niom interesariuszy i działania w danym momencie 
i w danym czasie. Mierzymy się z sytuacją epide-
miczną i ona w dużym stopniu determinuje nasze 
działania. Część tych zmian to nic innego jak wyjście 
naprzeciw świadczeniodawcom. Wydłużenie termi-
nu do składania wniosków o umorzenie tej 1/12 czy 
zmiana kwalifikacji, jeżeli chodzi o obsadę na dys-
pozytorni – tu chodzi o mniejszy staż przy zacho-
wywaniu tego samego wymogu co do wykształcenia 
i kwalifikacji – to nic innego jak tylko i wyłącznie 
usprawnienie funkcjonowania dyspozytorni, w tym 
okresie szczególnie istotne, bo wiemy, jak mocno 
obciążone są… No, cały obszar ratownictwa medycz-
nego jest obciążony, a dyspozytornie pełnią istot-
ną funkcję, jeżeli chodzi o zabezpieczenie w tym 
obszarze. Wydłużenie umów na kolejny rok, jeżeli 
chodzi o ratownictwo medyczne, to też jest kwestia 
adekwatności działań ministra i wychodzenia na-
przeciw oczekiwaniom. Oczywiście gdybyśmy się 
nie mierzyli z sytuacją epidemiczną, to standar-
dowo byłyby ogłoszone konkursy. W tej chwili nie 
ma ani czasu, ani miejsca na to, żeby te konkursy 
ogłaszać. Stąd propozycja, aby wydłużyć te umowy. 
Zmiany związane ze stażem to też jest wyjście na-
przeciw środowisku rektorów, które zgłosiło swoje 
zastrzeżenia co do stażu, jak również… Nie chcemy 
wprowadzać przepisów, nie chcemy podejmować 
decyzji wbrew komuś – chcemy się konsultować, 
rozmawiać. Wychodzimy naprzeciw środowisku. 
Wszystkie te zmiany, o których mówimy, wiążą się 
z adekwatnością miejsca i czasu. I stąd te nasze pro-
pozycje. Bardzo proszę o przyjęcie tej ustawy w ta-
kim kształcie, jaki został przyjęty przez Sejm.

Jeżeli chodzi o  to drugie pytanie, Panie 
Senatorze, to sprawdzę to. Co do zasady oczywiście 
ma pan racje, na pytania powinny być odpowiedzi. 
Na ostatnim posiedzeniu wspólnym padło pytanie 
co do kwestii obsady w dyspozytorniach. Projekt już 
jest przygotowany. Wnioskowała o to pani senator 
Joanna Sekuła… Takie pismo już jest przygotowa-
ne. Sprawdzę i, jeżeli pan pozwoli, niezwłocznie po 
sprawdzeniu udzielę tej informacji na piśmie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.

Ja mam do pana pytanie. Rozpatrywaliśmy 
na tym posiedzeniu 3 ustawy dotyczące zdrowia: 
ustawę o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym 
oraz niektórych innych ustaw; ustawę o zmianie 
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych in-
nych ustaw; ustawę o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sy-
tuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 
Dzisiaj były 3 ustawy dotyczące zdrowia publicz-
nego. Czy może pan powiedzieć, dlaczego zmia-
ny fragmentów ustaw dotyczących służby zdrowia 
zawarliście w ustawie o zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
oraz niektórych ustaw, czyli do ustawy, którą w tej 
chwili procedujemy?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
PIOTR BROMBER 

Panie Marszałku, tak jak wspomniałem, to jest 
kwestia adekwatności miejsca i czasu, a także jak 
gdyby wejścia w proces legislacyjny. Wielokrotnie 
na posiedzeniach komisji w Senacie i w Sejmie mó-
wiliśmy, że z jednej strony są to oczywiście zmia-
ny istotne, bo, tak jak powiedziałem, wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, a z dru-
giej strony nie są to zmiany takie, które zmieniają 
kwestie systemowe. Stąd też wejście w odpowiedni 
proces legislacyjny na tym etapie i w tej formule.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
No, nie uzyskałem odpowiedzi na swoje pyta-

nie, ale już się nie będę pytał pana dalej, tak żeby 
to nie była dyskusja między nami.

Pan senator Jerzy Czerwiński, proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja raczej traktuje te poprawki, te zmiany, które 

chce się usunąć z tekstu nowelizacji, jako w pewnym 
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sensie ciąg dalszy, nazwałbym to, ustaw covido-
wych. Jak państwo pamiętacie, były takie 3 albo 
4 ustawy, w których co punkt czy artykuł to inna 
ustawa była zmieniana, bo takie były potrzeby chwi-
li. No, tu rzeczywiście pan marszałek wypunktował, 
zapytał, a dlaczego nie do ustaw odnoszących się do 
służby zdrowia… Ale to też byłoby w drugim czy-
taniu, jak podejrzewam. Ja mam jeszcze pytanie, 
oprócz tej uwagi. No, wiadomo, że chodzi o COVID, 
wiadomo, że chodzi o kwestie terminów. Czy my 
poprawkami do tej ustawy wrzuconymi w drugim 
czytaniu ograniczamy prawa obywatelskie, czy też 
idziemy naprzeciw interesariuszom, jak pan to po-
wiedział, zwiększamy ich prawa i po prostu dosto-
sowujemy stan prawny w pewnym sensie do stanu 
faktycznego, o którym nikt 2 lata czy 3 lata temu 
chyba nie myślał. Mówię o COVID.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
PIOTR BROMBER 

Panie Senatorze, tak jak pan tutaj wspomniał, 
to jest wyjście naprzeciw interesariuszom. W ża-
den sposób te przepisy nie ograniczają praw. Wręcz 
przeciwnie, one właśnie wychodzą naprzeciw ocze-
kiwaniom. One w dużej mierze też – chociażby 
funkcjonowanie dyspozytorni, które mają istotne 
znaczenie w całym ratownictwie medycznym – de-
terminują w większym stopniu poczucie bezpie-
czeństwa zdrowotnego.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję panu.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Piotr Bromber: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję. 
Proszę o zabranie głosu panią senator Ewę 

Matecką.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zmiany wprowadzane nowelizacją omawianej 

ustawy zawierają cały szereg bardzo korzystnych 
dla obywateli rozwiązań, chronią konsumenta, 
chronią dłużnika, chronią klienta. Ale na tym ko-
niec dobrych zmian, bo jest to tylko art. 1 i 2. A po 
raz kolejny mamy do czynienia ze złą, wadliwą 
ustawą i wadliwie prowadzonym procesem legisla-
cyjnym polegającym na wnoszeniu do rządowego 
przedłożenia poselskich poprawek wykraczają-
cych poza materię ustawy, co naraża cały projekt 
ustawy na niekonstytucyjność. I są to: art. 3, 4, 5, 6 
i 7. Zawartość merytoryczna, jak już wielokrotnie 
mówiliśmy, wniesionych podczas drugiego czyta-
nia w komisji sejmowej poprawek, nie pokrywa się 
w żaden sposób z treścią i przedmiotem propono-
wanej pierwotnie ustawy – zmiany dotyczą obsza-
ru ochrony zdrowia, o czym również mówiliśmy 
– i, co więcej, pominięto procedurę 3 czytań.

Prawo przedstawiania poprawek nie może 
przekształcać się w taką protezę, w taką imita-
cję, w surogat inicjatywy ustawodawczej. Bo kto, 
Wysoka Izbo, w ustawie o zmianie kodeksu cy-
wilnego będzie poszukiwał zmian do ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, gdzie 
obniża się wymagania kompetencyjne pracowni-
ków ratownictwa medycznego? Kto będzie szu-
kał w tej ustawie zmian do ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, gdzie doko-
nuje się pewnych zmian dotyczących realizacji 
i terminów w odniesieniu do wniosków, i relacji 
z Narodowym Funduszem Zdrowia? Kto będzie 
w tejże ustawie szukał zmian do ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty, gdzie wprowadza 
się zmiany przepisów przejściowych dotyczących 
staży podyplomowych, egzaminów czy odbywania 
szkoleń? Kto w tej ustawie będzie szukał zmian do 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapew-
nienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii kadr medycznych? 
Kto w tej ustawie będzie szukał zmian do ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym?

W tak przedstawionym Wysokiemu Senatowi 
kształcie ustawa ze względu na niekonstytucyjność 
i brak zastosowania zasad techniki prawodawczej 
jest nie do zaakceptowania i wymaga wniesienia 
koniecznych dla jej poprawności, rzetelności, kla-
rowności, transparentności poprawek zawartych 
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w  uchwale, którą przed chwilą przytoczyłam, 
uchwale z posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
A wszystkie te zmiany, które dotyczą ochrony zdro-
wia, powinny zawierać się w nowych projektach 
ustaw, które opracuje Ministerstwo Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia w  czasie pandemii 
odgrywa naprawdę bardzo ważną rolę i  reali-
zuje ogromnie wiele zadań. Tym bardziej na 
Ministerstwie Zdrowia ciąży wielka odpowie-
dzialność za przygotowanie o  czasie dobrych, 
rzetelnych, klarownych ustaw, które wprowadzą 
oczekiwane, jak mówi pan minister, zmiany na ko-
rzyść zarówno służb medycznych, jak i obywateli. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Pocieja.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Pani Minister! Wysoka Izbo! Panie Marszałku!
Chylę czoła przed zdolnościami erystycznymi 

pani minister. Dziękuję bardzo za pochwałę, będzie 
mi tym trudniej zgłosić tutaj ewentualne pretensje.

Ale rozpocznę może od czegoś innego, od tego, 
o czym mówił pan senator Czerwiński. Pan sena-
tor mówił, że jest zasada słuszności, że jeżeli coś 
jest dla obywateli ważne, to nie powinniśmy pa-
trzeć na to, czy to jest proceduralnie słuszne. Po 
raz kolejny powiem panu, Panie Senatorze, że jest 
pan w głębokim błędzie. Jeżeli mamy do czynienia 
z czymś, jak to kiedyś mówiono, ekstraordynaryj-
nym, to można tak robić. Ale takie psucie zasad, 
nawet jeżeli te przepisy są potrzebne – bo one są 
potrzebne, tego nikt tutaj nie neguje – jest otwie-
raniem drogi do tego, żeby psuć prawo również 
wtedy, kiedy coś jest dla obywatela niedobre. No, 
pan dzisiaj mówi, że przecież to jest dobre dla oby-
watela. To po co nam te wszystkie zasady legisla-
cyjne? Po co pierwsze, drugie, trzecie czytanie? 
Ja panu odpowiem w ten sposób: a po co Senat? 
A zobaczy pan senator, że przed głosowaniem do-
stanie pan pewne wytyczne i będzie pan głosował 
za 2 zmianami, w których udało nam się poprawić 

fatalne zapisy, które wynikały właśnie z braku po-
szanowania techniki legislacyjnej. A dlaczego tak 
się wydarzyło? Ano dlatego, że było to robione po 
łebkach i w ostatniej chwili. I będzie pan senator 
za tym głosował dzisiaj wieczorem. To po pierwsze.

A po drugie, państwo to nie jest Brudny Harry, 
to nie jest Clint Eastwood, to nie jest film „Życzenie 
śmierci” z Charlesem Bronsonem. To nie tak, że 
wychodzi dobry człowiek i, łamiąc wszystkie prze-
pisy, wymierza sprawiedliwość albo robi coś do-
brego dla ludzi. Po prostu w ten sposób się nie 
działa.

Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, Pani 
Minister, że to przedłożenie tutaj jest. Szkoda, że 
w tej beczce miodu jest ten dziegieć, o którym mó-
wiła pani senator Matecka i o którym ja mówię, 
ale to jest bardzo ważne przedłożenie. Ja napraw-
dę wierzę w to, co mówiłem na posiedzeniu komi-
sji. Głęboko czuję, że to jest bardzo ważne. Wbrew 
temu, co się w różnych miejscach mówi, nie je- różnych miejscach mówi, nie je-, nie je-
steśmy totalną opozycją, tylko po prostu mówimy 
o zasadach. Państwo dobrze wiecie o tym, że za-. Państwo dobrze wiecie o tym, że za-
wsze wtedy, kiedy dostajemy coś, co jest ważne, 
mówimy, że to jest ważne i głosujemy za tym. Brak 
dostatecznego rozeznania – to jest naprawdę bar-
dzo ważne. Wielokrotnie na posiedzeniach naszej 
komisji mówiono o tym, że są inne kraje w Unii 
Europejskiej, w tej naszej przestrzeni wspólnych 
wartości, które do tego się odnoszą. I bardzo się 
cieszę, że tu to wybrzmiało, bardzo się cieszę, że 
w tym miejscu dołączamy do tej drużyny i do tych 
wartości. I zgadzamy się, że są pewne wartości – te 
wartości dzielimy nie tylko przy okazji tej ustawy, 
ale również przy okazji wszystkich tych, o których 
mówiliśmy przez ostatnie 6 lat – choć szkoda, że 
dopiero po 6 latach. Bardzo żałuję, że dopiero po 6 
latach „dobrej zmiany”, dopiero dzisiaj mamy tak 
ważną ustawę, która nie dotyczy tego, żeby przejąć 
sądy, przejąć prokuratury, ale która wnosi coś na-
prawdę bardzo ważnego dla obywateli. 

Jestem absolutnie przekonany, że tam, gdzie 
państwo proponujecie czy gdzie ta ustawa pro-
ponuje przyznanie stronie pokrzywdzonej prawa 
wyboru bądź żądania zmniejszenia swojego świad-
czenia, zwiększenia świadczenia drugiej strony, 
unieważnienia umowy, nareszcie będzie wybór. 
To jest nieprawdopodobnie ważne. Bo bardzo czę-
sto jest tak, że jeżeli strona pokrzywdzona ma do 
wyboru tylko i wyłącznie unieważnienie i, że tak 
powiem, zwrot obopólnych świadczeń, nie może 
z tego skorzystać. Dlaczego? Dlatego że po pewnym 
czasie zmiana w przedmiocie tego świadczenia jest 
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tak daleko idąca, że nie ma co zwrócić albo ta stro-
na dostanie coś, co jest w ogóle bezwartościowe. To 
jest więc fundamentalna zmiana i chylę czoła, że 
państwo się tym zajęliście.

Pan senator Czerwiński pytał… To znaczy po-
mylił pan… Mówił pan o rękojmi, a to w ogóle nie 
ma nic wspólnego z tym przedłożeniem. Ale to do-
mniemanie… No, z czego ono ma wynikać, Panie 
Senatorze? Przecież musi być jakaś wartość, od po-
ziomu której powiemy, że dysproporcja jest rażąca. 
Tutaj jest to ustawione, powiedziałbym, nawet do-
syć nisko. To jest nieprawdopodobny ukłon w stronę 
pokrzywdzonych. Ale jeżeli tego byśmy nie mieli, to 
co wtedy? Mamy uznać, że dysproporcja jest wtedy, 
gdy jest 10%? No, wtedy zostalibyśmy zalani jakimiś 
zupełnie bezpodstawnymi pozwami. Tak że w tej 
kwestii znowu będę bronił tego przedłożenia i tego, 
co zostało zaproponowane, bo to jest bardzo dobre.

Tak że kończąc, bo kończy mi się czas…
A, przepraszam bardzo, również wydłużenie 

tego terminu z 2 do 3 lat jest ważne, zwłaszcza że 
– teraz ministerstwo pewnie nie będzie zachwyco-
ne tym, co powiem – przez 6 lat „dobrej zmiany” 
postępowania wydłużyły nam się prawie o 100%. 
To jest tragedia, tragedia. Ale tu są te zmiany, na 
które czekaliśmy tyle lat. I bardzo dobrze, że one 
tutaj są. Bardzo dziękuję.

Niestety przyłączam się do tych mówiących, że 
nie powinno się dołączać w ten sposób… Jeszcze raz 
powiem: my, broniąc pewnych zasad i tego, w jaki 
sposób ma być kreowane prawo, jesteśmy stawia-
ni w bardzo trudnej sytuacji. Tu, w tym wypadku, 
rzeczywiście musimy przyjąć, że to jest dla dobra 
obywateli. Ale wielokrotnie byliśmy skonfronto-
wani ze zmianami, które z dobrem obywateli nie 
miały nic wspólnego, a było to robione również 
w sposób niekonstytucyjny. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo 
Ministrowie!

Pierwsza sprawa. Może wyjaśnijmy kwestię 
rękojmi, gwarancji, a także prawa odstąpienia od 
umowy przez 14 dni, gdy jest ona zawarta poza 
siedzibą sprzedającego czy wykonującego usługi. 
To są wszystko prawa klienta, prawa konsumenta. 
Tu też mamy do czynienia, jak rozumiem, z pra-
wem konsumenta. Dlaczego uważam – i to już do 
pani minister – że to prawo… Proszę zauważyć, 
że liczby, które pani wymieniła w związku z tym 
artykułem, to są liczby mniejsze niż 10. Dlaczego 
uważam, że prawo zawarte w tym przepisie w dal-
szym ciągu nie będzie stosowane w sposób maso-
wy? No bo są możliwe inne rozwiązania, ale te inne 
możliwe mają jakieś np. ograniczenie czasowe albo 
inne, typu wada towaru. Tutaj zaś to ograniczenie 
jest znacznie słabsze. 

Jak to będzie wyglądało? Otóż, tak jak powie-
działem, jeśli starszy człowiek pójdzie na prezen-
tację jakichś artykułów i pod wpływem emocji, 
stworzonej atmosfery itd. zakupi artykuł ofero-
wany podczas tej prezentacji, i jeśli w porę się nie 
przyzna dziecku, które go nakieruje na odpowied-
nią drogę, ścieżkę prawną, to potem polecą wszyst-
kie terminy i już nic nie zrobi, nawet po przyjściu 
do biura senatorskiego, bo nic mu nie będziemy 
w stanie zaoferować. Ale gdyby tutaj nie było… Ta 
koniunkcja jest też w pierwotnym przepisie, to nie 
jest zmieniane. Mianowicie właśnie to przymuso-
we położenie, niedołęstwo, niedoświadczenie i, 
wchodzący teraz, brak dostatecznego rozeznania… 
Gdyby te przesłanki były rozdzielone od przesłanki 
wartościowej – chodzi o rażącą niewspółmierność 
świadczeń – byłoby zupełnie inaczej. Można byłoby 
tu „lub” zapisać. No, w tej chwili jest tu koniunk-
cja, czyli „i”. Dlaczego? W wielu przypadkach, tak 
jak powiedziałem, te nieszczęsne garnki warte 1 ty-
siąc zł będą sprzedawane za 1 tysiąc 800 zł. Tego 
przepisu nie będzie można stosować, zakładając 
sztywną ocenę, że dwukrotność to jest niewspół-
mierność, albo będzie to bardzo trudne.

Dobrze. Państwo uważacie, że będzie inaczej. 
Sprawdzimy to. To nie jest kwestia wiary. To jest 
kwestia sprawdzenia za rok, za 2 lata, nie mniej niż 
za 2 lata. Kadencja, mam nadzieję, będzie trwała 
jeszcze blisko 2 lata. Co dalej?

(Głos z sali: Zobaczymy.)
Co dalej? Po prostu sprawdzimy to w danych. 

Zapytamy państwa o to, czym zmiana tego artyku-
łu skutkuje w praktyce. Czy w ogóle uzdrowiliśmy 
sytuację? No bo jeśli prawo nie jest stosowane, tak 
daleko idące, to oznacza, że dalej coś nie funkcjonu-
je w artykule. Tak że to jest kwestia sprawdzenia.
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Inną kwestią są poprawki, nazwałbym je, 
medyczne do tej ustawy. No, Senat poczuł tutaj 
wolę bożą, żeby naprawiać świat. Proszę pań-
stwa, świat zaczyna się naprawiać od siebie. To 
jest jeden z punktów dzisiejszego porządku ob-
rad Senatu, a właściwie 2 punkty. To jest ustawa 
– mówiłem o tym przy innych punktach, pań-
stwa, którzy tutaj jesteście gośćmi, jeszcze wtedy 
nie było – o jednorazowym świadczeniu pienięż-
nym dla działaczy opozycji antykomunistycznej 
oraz osób represjonowanych z powodów politycz-
nych, ustawa, praktycznie biorąc, niepodlegająca 
żadnym kontrowersjom. Były drobne popraw-
ki legislacyjne. Myślę, że Senat przyjmie to jed-
nomyślnie. Ale tenże Senat, purysta tak dbający 
o procedury, wprowadza przy okazji tej ustawy, 
niepełną ścieżką legislacyjną, senacką, bez kon-
sultacji, bez uzasadnienia pisemnego – tu jest 
sama treść – projekt ustawy o zmianie ustawy 
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 
osobach represjonowanych z powodów politycz-
nych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach. Ot, 
naginając prawo, działając prawie identycznie – 
no, są jednak różnice – jadąc po bandzie proce-
duralnej, próbujecie przepchnąć projekt ustawy, 
co do którego są bardzo daleko idące kontrower-
sje. Zmieniacie ustawę matkę, a to jest zupełnie 
inny zakres tematyczny. Chodzi o świadczenie 
jednorazowe. I co teraz, Drogi Senacie? Jak jest 
zapotrzebowanie – mówię w cudzysłowie – jak 
są wyraźne prośby interesariuszy, żeby te i te ar-
tykuły zmienić, to oponujecie, bo jesteście pury-
stami proceduralnymi, a potem sami robicie tak 
samo, i to w tym samym dniu obrad. Może zaczę-
libyście zmieniać, porządkować świat od siebie?

A co będzie, jak przegłosujecie te poprawki? 
Mówię o tej ustawie, którą teraz rozpatrujemy. No, 
może Sejm ich nie odrzuci. I co wtedy? Pewne pro-
cedury zostaną zablokowane, w innych będą luki, 
a w dyspozytorniach będzie za mało ludzi. I co wte-
dy? Weźmiecie na swoje sumienie to, co się może 
wtedy stać?

Procedury zostały naruszone? No, to trzeba 
było tych procedur rzeczywiście pilnować. A te-
raz, w przypadku tej ustawy, na złość babci od-
mrozicie uszy obywatelom? Źle robicie, naprawdę 
źle. Chcecie porządkować? Pięknie. No, oczywi-
ście przeszkodzi to rządowi w realizacji jego za-
dań, ale ostatecznie pokrzywdzeni – może nie tyle 
pokrzywdzeni, ile zagrożeni niewejściem w życie 
przepisów tej nowelizacji, o której mówimy – będą 
obywatele. O to chodzi? Przy zachowaniu procedur 

osiągniemy takie, a nie inne efekty. Przemyślcie to 
jeszcze raz. Mówię to, odwołując się do tego, co wy-
ście 2 czy 3 godziny temu rozpatrywali na tej sali.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusję.
Aha, informuję, że lista mówców została 

wyczerpana. 
Dla porządku informuję, że panowie senato-

rowie Gromko i Szwed złożyli swoje wystąpienia 
w dyskusji do protokołu*.

I teraz zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu. 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego piątego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny 
wykonawczy.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Projekt zawarty jest w druku nr 523, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 523 S.

Proszę teraz sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Roberta 
Mamątowa, o przedstawienie wspólnego sprawoz-
dania komisji o projekcie ustawy.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ROBERT MAMĄTOW 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność złożyć sprawozdanie z po-

siedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o pro-
jekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny 
wykonawczy.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 18 li-
stopada 2021 r. rozpatrzyły w pierwszym czyta-
niu przedstawiony przez wnioskodawców projekt 
ustawy, wprowadziły do niego poprawki i wnoszą 
o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu usta-
wy oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do 
Sejmu tegoż projektu ustawy.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Rekomendowanym rozwiązaniem jest uzupeł-
nienie art. 217c kodeksu karnego wykonawcze-
go o przepis, zgodnie z którym w przypadku, gdy 
tymczasowo aresztowany ma ustanowionego albo 
wyznaczonego obrońcę, organ, do którego dyspozy-
cji tymczasowo aresztowany pozostaje, na wniosek 
tego obrońcy wydaje zarządzenie o bezterminowej 
zgodzie na wielokrotne korzystanie przez tymcza-
sowo aresztowanego z aparatu telefonicznego w celu 
utrzymania kontaktu z obrońcą i przesyła je nie-
zwłocznie do dyrektora aresztu śledczego, w któ-
rym przebywa tymczasowo aresztowany. Zgoda 
jest skuteczna do czasu prawomocnego zakoń-
czenia postępowania, także w przypadku zmiany 
w toku postępowania organu, do którego dyspozycji 
tymczasowo aresztowany pozostaje, lub jednostki 
penitencjarnej, w której wykonywane jest tymcza-
sowe aresztowanie. Powyższa zgoda może zostać 
cofnięta przez organ, do którego dyspozycji tym-
czasowo aresztowany pozostaje, w wypadku uza-
sadnionej obawy, że korzystanie przez tymczasowo 
aresztowanego z aparatu telefonicznego może zo-
stać wykorzystane w celu bezprawnego utrudniania 
postępowania karnego lub do popełnienia przestęp-
stwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

Ponadto proponuje się, aby z chwilą powzię-
cia przez organ, do którego dyspozycji tymczaso-
wo aresztowany pozostaje, wiadomości o ustaniu 
stosunku obrończego, organ ten obowiązany był 
wydać zarządzenie o uchyleniu wcześniej wymie-
nionego zarządzenia.

Mówiąc krótko: przepis ten wprowadza możli-
wość wielokrotnego korzystania przez tymczasowo 
aresztowanego z telefonu do łączności ze swoim 
obrońcą. Do tej pory jest to ograniczone… Ja do-
kładnie nie pamiętam, ale jest to zdecydowanie… 
Był możliwy jeden czy dwa telefony, a teraz będzie 
to liczba nieograniczona, oczywiście w zgodzie 
z regulaminem obowiązującym w danym zakła-
dzie karnym.

Komisja wnosi o przyjęcie przez Senat tego pro-
jektu ustawy oraz projektu uchwały.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, 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 także pana senatora Roberta 
Mamątowa.

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

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
(Głos z sali: Nie ma ministra.)
(Głos z sali: Pan minister już idzie.)
Dobrze, w takim razie ogłoszę parominutową 

przerwę techniczną i poproszę o telefon do pana 
ministra…

(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku, 
jeśli chodzi o przerwę, to gdybyśmy mieli ramy 
czasowe…)

Do przybycia pana ministra, przerwa 
minutowa…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ale już idzie.)
(Senator Aleksander Pociej: A, już idzie, tak? 

Mamy taką informację?)
(Głos z sali: Tak, tak.)
Witam pana ministra Marcina Warchoła, se-

kretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Panie Ministrze, czy przedstawiciel rządu pra-

gnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanego pro-
jektu ustawy? Zapraszam.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
MARCIN WARCHOŁ 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo dziękuję za ten projekt. Jest on wyj-

ściem naprzeciw reformie kodeksu karnego wy-
konawczego, którą ostatnio przygotowaliśmy 
i która niebawem będzie przedłożona pod obrady 
Rady Ministrów, dlatego wpisuje się w dyskusję 
na temat zarówno praw osób zatrzymanych, osa-
dzonych, jak i zasad bezpieczeństwa w zakładach 
karnych.

Tutaj też skupię się na tej swoistej konfrontacji 
tych 2 wartości, bo o to tutaj chodzi. Z jednej strony 
mamy oczywiście prawa osób tymczasowo aresz-
towanych, słuszne prawo do obrony, ale z drugiej 
strony mamy bezpieczeństwo w zakładzie kar-
nym i funkcjonalność wymiaru sprawiedliwości. 
Dlatego od razu informuję, że przepis art. 217c jest 
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objęty naszą dużą reformą wraz z wieloma odno-
śnikami do tego przepisu.

Ale żeby nie skończyć na tym naszej dyskusji – 
bo uważam, że przepis jest wart tego, żeby się nim 
zająć – chciałbym zwrócić uwagę, Drodzy Państwo, 
na 2 kwestie. Przede wszystkim Wysoki Senat pro-
ponuje bezterminową zgodę na wielokrotne korzy-
stanie przez tymczasowo aresztowanego z aparatu 
telefonicznego w kontakcie z jego obrońcą, dodając 
przepis do już istniejącego, zgodnie z którym to 
organ postępowania przygotowawczego, którym 
jest prokurator, wydaje zgodę na komunikowanie 
się oskarżonego z obrońcą, może odmówić takiej 
zgody, gdy zachodzi ryzyko utrudniania postępo-
wania karnego lub ryzyko popełnienia przestęp-
stwa. Tymczasem zgoda, którą proponuje Senat, 
ma mieć charakter wielkokrotny i bezterminowy. 
Znaczy do prawomocnego zakończenia postępowa-
nia karnego, jak dalej czytamy. To by oznaczało, że 
gdy sprawa trafi do sądu, sąd będzie pozbawiony 
możliwości weryfikacji. Nie będzie kolejnego wnio-
sku obrońcy o zgodę, tylko ta zgoda prokuratora 
będzie ważna już aż do końca postępowania.

Drodzy Państwo, patrząc na sytuację w za-
kładach karnych, trzeba powiedzieć, że to przede 
wszystkim rujnuje zupełnie możliwość racjo-
nalnego korzystania z aparatów telefonicznych. 
Podam jako przykład Warszawę Białołękę, któ-
ra ma 32 aparaty telefoniczne i pojemność 1 ty-
siąc 767 osadzonych, w tym 573 aresztowanych. 
I teraz pomnóżmy sobie tę sytuację przez wielo-
krotną nieograniczoną zgodę dla przykładowego 
osadzonego, który 20 razy dziennie zechce skorzy-
stać z telefonu. Prokurator nie ma możliwości tego 
ograniczać. Sprawa trafia do sądu, sąd jest zwią-
zany decyzją prokuratora. Owszem, będzie mógł 
z urzędu rozważyć tę zasadność, ale proszę zwrócić 
uwagę, że już dziś, gdy sprawa np. z tymczasowym 
aresztowaniem trafia do sądu, sąd ma obowiązek 
z urzędu, zgodnie z art. 344 rozważyć, czy jest to 
zasadne, czy nie. Co szkodzi, żeby każdy organ na 
poszczególnych etapach postępowania, czy to pro-
kurator w przygotowawczym, sąd w sądowym, czy 
sąd w wykonawczym, osobno weryfikowały zasad-
ność komunikacji klient – obrońca? Tak jest dziś. 
I ta sytuacja jest jak najbardziej racjonalna. Inne 
są cele postępowania przygotowawczego, kto inny 
za nie odpowiada – odpowiada prokurator – inne 
są cele postępowania sądowego, odpowiada za to 
sąd, a inne wykonawczego, gdzie również sąd jest 
władny do nadzorowania w postępowaniu wyko-
nawczym. Sytuacja jest jasna, inne są cele, inne 

organy prowadzące. Tymczasem omawiana pro-
pozycja zakłada, że prokurator narzuci swoim ko-
legom, sędziom w sądzie i w sądzie wykonawczym 
te wielokrotne, nieograniczone kontakty, a oni będą 
musieli się do tego dostosować.

Sprawdziliśmy, Drodzy Państwo, jak to 
jest w  innych krajach. Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 22 października 2013 r. 
wprost podkreśla, że państwa członkowskie wpro-
wadzają rozwiązania dotyczące czasu trwania, 
częstotliwości i sposobu porozumiewania się z ad-
wokatem przez osadzonych. Państwa członkowskie 
określają w swoich systemach wewnętrznych czas 
trwania, częstotliwość i sposób porozumiewania 
się. I obecne nasze rozwiązania, te, które są, dosko-
nale to realizują. Tymczasem omawiana propozycja 
nie określa ani czasu trwania, ani częstotliwości. 
Wprowadza blankietową zgodę na zawsze, nieza-
leżnie od tego, co się stanie. A jeżeli chodzi o osobę 
biorącą udział w zorganizowanej grupie przestęp-
czej, brutalnego przestępcę, który już podejmował 
próby komunikowania się ze światem zewnętrz-
nym, ze swoimi kolegami przestępcami?

Ponadto sprawdziliśmy inne ustawy, ustawy 
niemieckie na przykład. Czytamy tam, że tymcza-
sowo aresztowany może używać telefonów w sytu-
acjach pilnych, o ile nie wpływa to negatywnie na 
porządek i bezpieczeństwo oraz nie stanowi orga-
nizacyjnych trudności. Inaczej mówiąc, tymcza-
sowo aresztowani w Niemczech mogą rozmawiać 
z adwokatami za pomocą telefonów tylko w przy-
padku, gdy sprawa nie może być załatwiona w inny 
sposób. Jest to w Niemczech ostateczność – tele-
fon osadzonego do swojego adwokata. We Francji 
w drodze wyjątku można tymczasowo aresztowa-
nym zezwolić na kontakt telefoniczny z adwoka-
tem. Oskarżony może się kontaktować ze swoim 
adwokatem wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia. 
To są sytuacje, jak państwo widzicie, ekstraordyna-
ryjne, ściśle przewidziane w przepisach jako wyjąt-
ki od pewnej zasady, że on jest jednak w zakładzie 
karnym. On nie jest w sanatorium czy w hotelu. To 
jest zakład karny, areszt śledczy. W postępowaniu 
przygotowawczym, przypomnę, jest zasada tajno-
ści, zasada inkwizycyjności dla dobra śledztwa.

Dodatkowo na koniec zwrócę uwagę, że 
obecne rozwiązania są bardzo gwarancyjne. 
Mianowicie przepisy przewidują, że niezwłocz-
nie rozpoznaje się wnioski o kontakt osadzonego 
z adwokatem i nie ma w tym zakresie nadużyć. 
Nie odnotowaliśmy nadużyć. Też nie wynikają 
tego typu przykłady z propozycji przedłożonej 
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przez Senat. Dlatego bardzo proszę o uwzględ-
nienie naszych uwag i odstąpienie od tego pomy-
słu. Wrócimy do tego przy okazji, gdy skierujemy 
do parlamentu projekt nowelizacji kodeksu kar-
nego wykonawczego, globalnie również się do 
tego tematu odnoszący. Jesteśmy oczywiście go-
towi na dyskusję, tak żeby zapewnić równowagę 
między poczuciem bezpieczeństwa w zakładach, 
potrzebą bezpieczeństwa a prawami do obrony. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rzą-
du związane z omawianym punktem porządku 
obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Mamątow i  pan senator 
Seweryński.

SENATOR 
ROBERT MAMĄTOW 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam prośbę do pana, Panie Ministrze. 

Bardzo ułatwiłoby nam współpracę, gdyby przed-
stawiciel ministerstwa przychodził na posiedzenia 
komisji praw człowieka, a szczególnie na posiedze-
nia, gdzie są rozpatrywane petycje. Dzisiaj pew-
nie nie rozmawialibyśmy, gdyby przedstawiciel 
Ministerstwa Sprawiedliwości był na posiedzeniu 
i przedstawił to, co pan przed chwilą powiedział. 
A tak to jesteśmy, że tak powiem… Rozeszły się na-
sze drogi. Ja mogę przyjąć pana argumenty, tylko 
myślę, że to trochę za późno. Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
MARCIN WARCHOŁ 

Panie Senatorze, przyjmuję pokornie tę uwa-
gę i obiecuję wprowadzić politykę przychodzenia 
przedstawicieli resortu na posiedzenia komisji. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Michał Seweryński.

SENATOR 
MICHAŁ SEWERYŃSKI 

Panie Ministrze, bardzo interesująco zabrzmia-
ły końcowe zdania pańskiej wypowiedzi wskazu-
jące na to, że jest jakaś alternatywa po stronie 
ministerstwa co do projektu, o którym w tej chwi-
li mówimy. Czy zechciałby pan chociażby krót-
ko przedstawić, na czym to polega? Czy to będzie 
wzorzec francuski czy inny, który jest bardzo re-
strykcyjny, czy to będzie coś pośredniego? Byłoby 
to bardzo ciekawe usłyszeć chociażby w skrócie, 
na czym by miała polegać ta alternatywna, mniej 
zagrażająca integralności śledztwa i interesów wy-
miaru sprawiedliwości niż, powiedzmy, to, o czym 
mówimy w tej chwili.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
MARCIN WARCHOŁ 

Dziękuję bardzo.
Osoba zainteresowana będzie mogła skierować 

pisemny wniosek do sędziego, przekazać sędziemu 
listę korespondentów, z którymi chce się kontakto-
wać, nazwiska, numery telefonów. W zezwoleniu 
organ będzie podawał tożsamość, numery tele-
fonów odbiorców, ponieważ dzisiejsza technika 
umożliwia taką sytuację, że jest podany numer te-
lefonu i ten numer zostaje przekierowany do osób, 
co do których osadzony niekoniecznie deklaruje, 
że będzie z nimi konferował. To mogą być również 
jego wspólnicy w przestępstwie. Odnotowaliśmy 
w zakładach karnych liczne przypadki nadużyć ko-
rzystania z telefonu i są prowadzone w tej sprawie 
czynności wyjaśniające. Zatem to zezwolenie bę-
dzie zawierało dokładne wskazanie listy korespon-
dentów, nazwiska, numery telefonów. W drodze 
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wyjątków będą się mogli komunikować telefonami 
socjalnymi. 

Nowe brzmienie zakłada, że te rozmowy będą 
podlegać weryfikacji, tak jak to ma miejsce w wielu 
innych systemach prawnych. Przyjęte rozwiązania 
będą wprowadzały równowagę między potrzebą 
zapewnienia bezpieczeństwa, tak żeby nie docho-
dziło do kierowania gróźb poza areszt, żeby nie 
dochodziło do przekazywania informacji na ze-
wnątrz czy odbierania takich informacji, np. in-
strukcji co do tego, jak zeznawać, jak wyjaśniać, 
jak prowadzić linię obrony… Tutaj jest bardzo wiele 
potencjalnych pól ryzyka, jeśli chodzi o przepływ 
informacji ze światem zewnętrznym. Po wysłu-
chaniu stanowisk Służby Więziennej i ekspertów 
przygotowaliśmy cały pakiet rozwiązań, które 
mają na celu udaremnić próby np. przekazywania 
informacji, kontaktowania się czy grożenia oso-
bom na zewnątrz, świadkom, którzy mają zezna-
wać, czy instruowania współoskarżonych o tym, 
jak mają prowadzić swoją linię obrony. Nie chcę 
za wiele w tej chwili o tym mówić. Te rozwiąza-
nia na pewno, Drodzy Państwo, będą szeroko oma-
wiane w Radzie Ministrów, w Sejmie, w Senacie. 
Wrócimy do nich. Rozwiązanie, które nie jest po-
wiązane z całokształtem kodeksu i abstrahuje od 
tego, co jest w innych krajach, na obecnym etapie 
proponuję pozostawić do dalszego rozpoznania.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Pocieja.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Panie Marszałku! Drodzy Koledzy! Panie 
Ministrze!

No, muszę rozpocząć tu, gdzie skończył pan 
senator Mamątow. Ministerstwo Sprawiedliwości 
lekceważy komisję praw człowieka od ponad 2 lat. 
To nie jest jedyna sprawa, w przypadku której 

państwo do komisji nie przyszliście. Państwo wpro-
wadzili system nieprzychodzenia na posiedzenia 
naszej komisji. Ja jestem gotów wysłać panu mini-
strowi informację, ile razy państwa nie było, kie-
dy mieliśmy do rozpatrzenia bardzo ważne rzeczy. 
Wie pan, Panie Ministrze, co w tym wszystkim 
jest najśmieszniejsze? Że większość w tej komisji 
stanowią senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. 
Wystarczyło przyjść i zająć stanowisko. Państwu 
się nawet nie chciało napisać… I chcę jeszcze raz 
panu powiedzieć, że lekceważycie bardziej swoich 
kolegów partyjnych niż nas, bo ich jest więcej. To 
po pierwsze.

(Senator Robert Mamątow: Ale to…)
I to po pierwsze.
Po drugie, wielokrotnie polemizowałem z tym 

argumentem… Wtedy kiedy państwu jest po dro-
dze, mówicie: w Niemczech jest tak, we Francji jest 
tak. Gdyby pan przyszedł i nie mówił, że „a” i że „b”, 
tylko powiedział o tym, jak wygląda system… Bo 
wyjmowanie takich pojedynczych rzeczy, komplet-
nie wyjętych z całego systemu jest zawsze niepraw-
dziwe, zawsze nieprawdziwe. Używaliście kiedyś 
takiego wytrychu, mówiąc, że KRS w Hiszpanii też 
jest politycznie obsadzana… Czy trybunał konsty-
tucyjny? Już nie pamiętam, ale o tym mówiliśmy. 
Tylko że tam jest król, który wyznacza. To wpro-
wadźcie monarchię i wtedy porównujcie. A jeżeli 
mówi pan minister o tym, że w Niemczech i we 
Francji też trudno zadzwonić, to proszę, może 
pan przyjść z przepisami tutaj i pokazać nam, jaki 
tam jest dostęp do adwokata, jakie są gwarancje 
procesowe, kto podejmuje decyzje. I wprowadźcie 
sędziego śledczego tak jak jest we Francji. Co pan 
chce porównać? Co to jest w ogóle za porównanie? 
Ono jest po prostu z gruntu fałszywe.

Rozmawialiśmy o  tym w  komisji. Przecież 
można cofnąć takie postanowienie. Mówiono nam 
o tym. Już nie pamiętam, kto to mówił. Przecież 
macie możliwość podsłuchiwania tych rozmów 
i wyłapywania, czy ktoś przekracza prawo, w któ-
rym momencie ktoś się z kimś umawia. Przecież to 
jest najprostsze. To jest wasz telefon. Pan minister 
mówił o tym, że nie wiadomo, do kogo zadzwoni. 
Z waszego telefonu? Tłumaczono nam. Mieliśmy 
o tym rozmowę. Ale przecież numer wybiera funk-
cjonariusz z waszego telefonu. To co, on zadzwoni 
do mafii? No, Panie Ministrze… Przecież to nie jest 
pozwolenie na to, żeby ktoś miał swój własny tele-
fon i wydzwaniał z tego telefonu.

Pan marszałek Seweryński zadał bardzo trafne 
pytanie. To może by pan minister scharakteryzował, 
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co wy chcecie wprowadzić w zamian? Nie usłyszałem 
odpowiedzi. Jak to będzie wyglądało? Nie rozumiem, 
naprawdę nie rozumiem. Albo my tu kompletnie 
marnujemy czas tylko dlatego, że nie chciało się pań-
stwu przyjść na jedno z kilkudziesięciu posiedzeń 
komisji i wyrazić swojego stanowiska… Wy nie przy-
chodzicie i w 80% my musimy powtarzać te posie-
dzenia komisji. Nie jesteśmy ekspertami, nie mamy 
całego oprzyrządowania. I co się dzieje? Za każdym 
razem, kiedy mamy jakieś wątpliwości, musimy do 
was napisać, potem miną 2 miesiące i musimy zwo-
łać następne posiedzenie komisji. Marnujecie czas 
kolegów, którzy mogliby robić coś innego.

Panie Ministrze, ja naprawdę nie mogę zgodzić 
się z pana argumentacją, że coś robicie i że może coś 
będzie. Nie padło tutaj nic konkretnego. Ale nie ja za-
dawałem pytanie. Gdyby pan minister przyszedł – 
szkoda, że dopiero tu, a nie do komisji – i powiedział: 
mamy takie, takie, takie i takie rozwiązanie, to mógł-
bym się wycofać. Jednak uważam, że jeżeli tego nie 
będzie, to nasza komisja, z naszą wrażliwością i naszy-
mi doświadczeniami, tj. ludzi, którzy mieli doświad-
czenia z wymiarem sprawiedliwości z różnych stron 
barykady i w różnych czasach, cięższych, lżejszych… 
Ja nie znajduję powodu, żeby naszą pracę z paru mie-
sięcy wyrzucić ot tak sobie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców  została 

wyczerpana.
(Głos z sali: Teraz pan minister będzie…)
Pan minister… Bardzo proszę, tylko jeszcze od-

czytam formułę.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

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

Zamykam dyskusję.
I proszę jeszcze o zabranie głosu przez pana 

ministra.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
MARCIN WARCHOŁ 

Wysoki Senacie, druk nr UD282 – taki ma 
numer – jest w tej chwili na etapie uzgodnień 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

międzyresortowych. Projekt jest na stronie 
RCL, jest jawny, kierowane są do niego uwagi, 
będzie niebawem omawiany w Radzie Ministrów 
i w Sejmie. W przyszłym miesiącu, zaraz po świę-
tach, na pewno tutaj się spotkamy i będziemy 
o nim dyskutować.

Jeśli zaś chodzi o obecność na posiedzeniach ko-
misji, to powiem, że ja dziś jestem tu w zastępstwie 
kolegów, dostałem ten projekt, tak jak prokurator 
nieraz dostaje sprawę tuż przed rozprawą, pan 
mecenas doskonale ma tego świadomość, przy-
szedłem i go bronię po prostu… to znaczy bronię 
stanowiska ministerstwa, krytykując państwa pro-
jekt, tak że… A jeśli chodzi o politykę obecności na 
posiedzeniach komisji, to, jak obiecałem już panu 
senatorowi Mamątowowi, będę tutaj interweniował 
wśród kolegów wiceministrów, żebyśmy sobie 
ustalili zasady uczestnictwa w tych posiedzeniach. 
Obiecuję to niezwłocznie załatwić. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
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 
dwudziestego szóstego porządku obrad: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks wyborczy.

Przypominam, że projekt został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji i zawarty jest w druku nr 490, a sprawoz-
danie komisji – w druku nr 490 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i  Petycji, pana senatora Roberta Mamątowa, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji o projekcie ustawy.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ROBERT MAMĄTOW 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt być sprawozdawcą Komisji 

Ustawodawczej i  Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji w sprawie projektu usta-
wy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.
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Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 18 li-
stopada 2021 r. rozpatrzyły w pierwszym czytaniu 
przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy, 
wprowadziły do niego poprawki i wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy oraz projektu 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu.

Cel projektu. Projekt ma na celu przyznanie 
osobom częściowo ubezwłasnowolnionym czynne-
go prawa wyborczego w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. Jest on pokłosiem petycji złożonej 
w tej sprawie do Senatu.

Dotychczas osoby ubezwłasnowolnione są pozba-
wione czynnego i biernego prawa wyborczego w wy-
borach powszechnych do organów władzy publicznej.

Projekt ustawy stanowi realizację postulatu za-
wartego w petycji wniesionej do Senatu 16 czerwca 
2020 r. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, projekt ten daje 
osobom częściowo ubezwłasnowolnionym prawo wy-
borcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
Przepisy prawa w Polsce dzisiaj są takie, że w wybo-
rach powszechnych, to znaczy w wyborach na prezy-
denta, do Sejmu, do Senatu, na prezydentów miast, 
w wyborach samorządowych, osoby ubezwłasnowol-
nione nie mają prawa wyborczego. A w konstytucji 
jest to wszystko, co przed chwilą powiedziałem… Aha, 
i w ustawodawstwie jest też zakaz wyboru do euro-
parlamentu. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeśli chodzi o osoby ubezwłasnowolnione, zabrania 
im kandydowania, tak jak powiedziałem, w wybo-
rach powszechnych, do parlamentu polskiego, na 
prezydenta, w wyborach samorządowych, ale nic nie 
mówi o wyborach do europarlamentu. Osoby częścio-
wo ubezwłasnowolnione w Europie mają takie prawo 
wyborcze i Helsińska Fundacja Praw Człowieka zło-
żyła taką petycję do komisji praw człowieka i Komisji 
Ustawodawczej. Na posiedzeniu komisje podjęły de-ęły de-y de-
cyzję o nadaniu biegu tej petycji i efektem tego jest 
właśnie proponowany Wysokiej Izbie projekt ustawy 
oraz projekt uchwały. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania także pana senatora Roberta 
Mamątowa.

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

Dziękuję panu senatorowi.
Mamy na sali senackiej przedstawiciela 

Krajowego Biura Wyborczego, pana Grzegorza 
Gąsiora.

Czy pan chce zabrać głos?
(Ekspert w  Zespole Prawnym i  Organizacji 

Wyborów w  Krajowym Biurze Wyborczym 
Grzegorz Gąsior: Dzień dobry. Dziękuję, Panie 
Marszałku. Komisja wypowiedziała się w tej spra-
wie na etapie prac komisji, tak że dziękuję bardzo.)

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela Krajowego 
Biura Wyborczego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Jerzy Czerwiński.
Jeżeli pan chce, to może pan odpowiadać stam-

tąd, ale może też pan odpowiadać z mównicy. To 
zależy od pana.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pozwolimy się przenieść panu ministrowi.
(Wicemarszałek Marek Pęk: Słusznie.)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Proste pytanie w związku w tym, że będzie roz-

dzielona kwestia ubezwłasnowolnienia częściowe-
go i kwestia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Czy 
według pana będzie możliwe zrealizowanie głoso-
wania osób ubezwłasnowolnionych częściowo? One 
muszą dla ważności swoich czynności – nie tych 
codziennych, tylko ważniejszych – mieć potwier-
dzenie kuratora. To jest pierwsza kwestia.

I druga: jak to jest rozwiązane w innych krajach 
Unii Europejskiej? Czy takie pojęcia jak „ubezwła-
snowolnienie częściowe” i „ubezwłasnowolnienie 
całkowite” w ogóle funkcjonują, czy jest tylko jedno 
ubezwłasnowolnienie?

EKSPERT W ZESPOLE PRAWNYM  
I ORGANIZACJI WYBORÓW  
W KRAJOWYM BIURZE WYBORCZYM 
GRZEGORZ GĄSIOR 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!
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Państwowa Komisja Wyborcza jako organ wła-
ściwy do przeprowadzenia wyborów w trakcie prac 
komisji senackiej odniosła się do ustawy i stwierdziła, 
że z racji kompetencji, które posiada, nie wypowia-
da się w sprawach politycznych. Tutaj bez wątpienia 
kwestia prawa wyborczego jest kwestią polityczną.

Państwowa Komisja Wyborcza oczywiście zwró-
ciła uwagę na kilka technicznych problemów, które 
mogą wynikać z ustawy. Niemniej jednak nie widzę 
tutaj problemu, żeby te osoby… Oczywiście nie oce-
niam charakteru danej osoby czy powodu, z jakiego 
dana osoba została ubezwłasnowolniona, bo to pozo-
staje poza kompetencją organów wyborczych. Mogę 
się tutaj odnieść tylko do kwestii organizacyjnych. 
Ustawa zakłada zmianę art. 21 kodeksu wyborcze-
go. Obecnie gminy otrzymują informacje wyłącznie 
o tym, że dana osoba jest ubezwłasnowolniona, bez 
informacji o tym, czy to jest ubezwłasnowolnienie 
całkowite, czy to jest ubezwłasnowolnienie częścio-
we. A więc oczywiście w tym zakresie ustawa musia-
łaby zostać zmieniona i musiałoby zostać zmienione 
rozporządzenie ministra sprawiedliwości, które re-
guluje właśnie przekazywanie przez sądy gminom 
informacji m.in. o osobach ubezwłasnowolnionych 
– bo gminy otrzymują również informację o oso-
bach pozbawionych praw publicznych. A więc jeże-
li chodzi o kwestie techniczne, to takiego problemu 
nie widzę, zaś jeżeli chodzi o odniesienie się do kwe-
stii merytorycznych, to, tak jak mówiłem, charakter 
Państwowej Komisji Wyborczej nie pozwala na wy-
powiadanie się w tych kwestiach.

Jeszcze tylko jedna rzecz, Panie Senatorze. 
Rzeczywiście w większości krajów prawo umożliwia 
głosowanie przez osoby częściowo ubezwłasnowol-
nione, umożliwia im udział w wyborach i oddanie 
głosu. Są też rozwiązania, które polegają na tym, że 
organ wydający decyzję o ubezwłasnowolnieniu, 
orzeka jednocześnie o tym, że dana osoba jest na tyle 
świadoma, że może wziąć udział w głosowaniu. I te 
rozwiązania są różne. Jednak rzeczywiście w więk-
szości krajów prawo umożliwia oddanie głosu oso-
bom częściowo ubezwłasnowolnionym.

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

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję.
Pan senator jeszcze chce dopytać. Proszę 

bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Tak, tak.
Ja rozumiem tę nowelę nie jako… chociaż też 

oczywiście… Ona nie wchodzi w kwestię spo-
ru dotyczącego obywateli polskich głosujących 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, cho-
ciaż też. Uważam, że bardziej mogą być proble-
my z obywatelami innych państw, którzy chcą 
w Polsce głosować w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. Zasada jest taka, że muszą być 
takie same prawa w Polsce jak w innym pań-
stwie. Właśnie dlatego pytam o samą instytucję 
ubezwłasnowolnienia. Bo pojęcia „częściowe”, 
„całkowite” to są pojęcia z naszego prawa. Czy 
jesteście po prostu w stanie to ogarnąć? Bo tam 
są, jak pamiętam, 2 spisy, 2 rejestry: dla obywa-
teli polskich i dla obywateli Unii Europejskiej. 
Czy wy w  jakiś sposób dostajecie informa-
cje do tego spisu europejskiego o częściowym 
ubezwłasnowolnieniu?

EKSPERT W ZESPOLE PRAWNYM  
I ORGANIZACJI WYBORÓW  
W KRAJOWYM BIURZE WYBORCZYM 
GRZEGORZ GĄSIOR 

Obecnie Państwowa Komisja Wyborcza otrzy-
muje informacje od gmin. Gminy są zawiada-
miane przez sądy o ubezwłasnowolnieniu. I tak 
jak wcześniej wspomniałem, w tej informacji nie 
jest wskazane, czy jest to częściowe, czy całkowi-
te ubezwłasnowolnienie. Ustawa zakłada zmianę 
w tym zakresie. Organy gmin, które teraz dostają 
takie zawiadomienia, nie mają kompetencji, żeby 
analizować zakres ubezwłasnowolnienia. Jeżeli ta 
ustawa weszłaby w życie i zmieniłaby przepisy, to 
pozostaje to poza kompetencją gmin, które prowa-
dzą rejestr wyborców, a także poza kompetencją 
Państwowej Komisji Wyborczej. Tak że to jest kwe-
stia wykraczająca poza kompetencje Państwowej 
Komisji Wyborczej. Jeżeli ustawodawca wprowa-
dzi taki zapis, to oczywiście technicznie problem 
zostanie rozwiązany i ten rejestr wyborców bę-
dzie prowadzony w taki sposób, żeby uwzględniał 
w przypadku wyłącznie wyborów do Parlamentu 
Europejskiego osoby, które zostały ubezwłasnowol-
nione częściowo, a oczywiście w dalszym ciągu nie 
będą wpisane do rejestru osoby, które zostały ubez-
własnowolnione całkowicie.
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WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Michał Seweryński.

SENATOR 
MICHAŁ SEWERYŃSKI 

Proszę pana, czy jako ekspert Państwowej 
Komisji Wyborczej mógłby pan wskazać ewentu-
alnie jakieś argumenty przemawiające za utrzy-
maniem tego stanu prawnego, jaki jest w  tej 
chwili w  Polsce, czyli za tym, żeby nie udzie-
lać prawa do głosowania osobom z częściowym 
ubezwłasnowolnieniem?

EKSPERT W ZESPOLE PRAWNYM  
I ORGANIZACJI WYBORÓW  
W KRAJOWYM BIURZE WYBORCZYM 
GRZEGORZ GĄSIOR 

Panie Senatorze, tak jak powiedziałem na po-
czątku, nie mam absolutnie kompetencji do tego, 
żeby wychodzić poza zakres opinii Państwowej 
Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza 
w związku ze skierowanym pytaniem komisji se-
nackiej jednoznacznie wskazała, że kwestie do-
tyczące posiadania w tym przypadku czynnego 
prawa wyborczego to są kwestie, w których ko-
misja po prostu się nie wypowiada. Oczywiście 
zrealizuje to od strony technicznej, jeżeli takie 
przepisy zostaną wprowadzone, jednak nie jest 
kompetentna do tego, żeby w tym zakresie się 
wypowiadać.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z senatorów ma jakieś pyta-

nie? Nie.
(Ekspert w  Zespole Prawnym i  Organizacji 

Wyborów w  Krajowym Biurze Wyborczym 
Grzegorz Gąsior: Dziękuję bardzo.)

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Pocieja.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Panie Marszałku – to wyjątkowy zaszczyt dwu-
krotnie występować przed panem marszałkiem – 
dziękuję bardzo.

Ja muszę wrócić do wypowiedzi pana ministra, 
którego nie ma już z nami. Pan minister powie-
dział: jestem w zastępstwie, trochę tak jak proku-
rator. I rzeczywiście w prokuraturze tak jest, bywa, 
że ktoś prowadzi postępowanie, jednak ze wzglę-
du na pewną ekonomikę procesową zastępowany 
jest od czasu do czasu przez innego prokuratora. 
Uważam, jestem głęboko przekonany, że nie może 
być tak, żeby przychodzić w zastępstwie, by pre-
zentować tak ważne ustawy, prawo, które nie jest 
skierowane do jednostki, tak jak postępowanie kar-
ne, tylko – jak to się mówi – ono jest erga omnes. 
czyli pomiędzy wszystkimi.

(Rozmowy na sali)
Gdybym mógł prosić pana marszałka 

Borusewicza… Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Marszałku, 

proszę nie przeszkadzać.)
Dziękuję bardzo.
I  nie mogę przyjąć tamtego rozumowania. 

Jeszcze raz powtórzę: naprawdę wolałbym, żeby 
przyszedł minister, który jest do tej rozmowy 
z nami przygotowany, i byłbym w stanie, tak jak 
wielokrotnie to czyniłem, przyjąć argumenty, któ-
re by przeważyły przeciwko pewnemu pomysłowi.

Wrócę jeszcze do tego, o czym w tej chwili 
mówimy, do kodeksu wyborczego, bardzo krót-
ko. Petycja szła dużo dalej, tak, petycja szła dużo 
dalej. My w naszej komisji ograniczaliśmy ją i to 
w 2 wymiarach. Jeśli chodzi o pierwszy wymiar, 
ograniczaliśmy ją w ten sposób, że tylko częścio-
wo ubezwłasnowolnieni, o czym mówił pan se-
nator Mamątow, będą mieli możliwość – tak jak, 
znowu to podkreślam, w większości krajów euro-
pejskich – głosowania w wyborach do europar-
lamentu. Dlaczego tylko w tych wyborach? Otóż 
znowu, nawet gdybyśmy taką decyzję podjęli… Nie 
możemy jej podjąć, ponieważ jest to ograniczone 
konstytucją.

Oczywiście zasadne jest pytanie, które zadał 
pan senator Czerwiński, czy my nie kreujemy wy-
borców 2 prędkości, tak bym to nazwał. Zapewne 
ma pan senator rację, że coś w tym jest. Z tym że 
będę się tutaj upierał i będę argumentował, że jed-
nak lepiej jest w tym wąskim zakresie dołączyć do 
rozwiązań europejskich, zobaczyć, jak to będzie 
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działało. Jeżeli to będzie działało, to wtedy… Ja 
oczywiście wiem, że zmiana konstytucji jest bar-
dzo trudna, ale może któregoś dnia również do 
tego dojdziemy. I myślę, że to jest pewna wartość. 
A obawa przed tym, że trzeba będzie wprowadzać 
to rozróżnienie pomiędzy ubezwłasnowolnionymi 
częściowo i całkowicie, wykorzystywać tę informa-
cję, o której mówił pan senator Czerwiński… Ta 
informacja, myśmy to zapisali w projekcie, będzie 
przychodziła z sądu.

Uważam, że powinniśmy spróbować tego doko-
nać. Jeżeli to nie będzie działało, to zawsze możemy 
się cofnąć, ale jeżeli zadziała, to będziemy mogli to 
rozszerzyć i próbować wtedy w tym zakresie zmie-
nić konstytucję. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Czy pan senator Czerwiński zgłasza się do dys-
kusji? Tak.

To bardzo proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja chciałbym się jednak precyzyjniej wyra-

zić, powiedzieć, o co według mnie chodzi. Otóż, 
po pierwsze, ta uchwała w takim kształcie we-
dług mnie jest niekompletna, bo my musimy pa-
miętać o 2 rzeczach. W wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, jeśli chodzi o prawo czynne, mamy 
2 kategorie osób: Polaków, obywateli polskich, któ-
rzy głosują w Polsce – ja już nie mówię o tych, któ-
rzy głosują poza granicami, bo tak też może być, 
teoretycznie mogą oni głosować, mając podwój-
ne obywatelstwo, na osoby kandydujące np. we 
Francji czy w Niemczech – i drugą, obywateli Unii 
Europejskiej, obywateli państw Unii Europejskiej, 
którzy nie są Polakami, ale mają prawo głosować 
w wyborach na terenie Polski.

O ile w przypadku wyborów na terenie Polski 
na pewno brak przepisu przejściowego… Proszę za-
uważyć: jak orzeczenia sądowe o ubezwłasnowol-
nieniu całkowitym lub częściowym przychodziły do 
gmin – bo to one tutaj decydują o wpisie do rejestru 
– to one nie zawierały, jak rozumiem, adnotacji, 
czy dane osoby są ubezwłasnowolnione częściowo, 
czy całkowicie, tylko że są ubezwłasnowolnione. 

Czyli trzeba by uzupełnić przepisy przejściowe 
o wszystkich, którzy są ubezwłasnowolnieni, żeby 
stwierdzić, czy są częściowo, czy całkowicie ubez-
własnowolnieni, i żeby ci częściowo ubezwłasno-
wolnieni mieli prawa, znaczy nabyli w pewnym 
sensie prawa, które my im dajemy.

Ale jest jeszcze inna kwestia w przypadku cu-
dzoziemców, którzy mają głosować w Polsce. Proszę 
zauważyć, że trudno jest nadawać cudzoziemcom 
takie prawa, których nie mają oni w swoim kraju. 
A są, jak rozumiem, takie kraje, w których nie daje 
się ubezwłasnowolnionym częściowo praw wybor-
czych do Parlamentu Europejskiego. I pewnie są 
takie, w których się daje. I jak to teraz uwzględnić 
w naszym systemie prawnym? Też muszą być od-
powiednie zaświadczenia, też musi to być gdzieś 
wpisane, czyli w rejestrze, jak rozumiem, w czę-
ści B rejestru. Według mnie, w takim wypadku ta 
ustawa jest po pierwsze kulawa, po drugie może 
rodzić dalej idące… może mieć drugie dno. Te jakby 
nieścisłości albo zagrożenia… Ogólnie jest tak, że 
ubezwłasnowolniony całkowicie potrzebuje opie-
kuna, a ubezwłasnowolniony częściowo – kuratora. 
I ten kurator potwierdza jego czynności prawne, 
takie, no, nie z życia codziennego. A skoro tak, to 
co z aktem wyborczym? Ma go potwierdzić czy nie? 
Dla mnie to nie jest takie oczywiste. Nie wiem, być 
może rzeczywiście warto rozpocząć dyskusję na 
ten temat. Myślę, że do zmian w konstytucji tutaj 
raczej nie dojdzie i nie będziemy w tym grzebać, 
ale trzeba uwzględnić wszystkie aspekty, w szcze-
gólności, tak jak powiedziałem, te techniczne i te 
dotyczące obywateli, którzy mieliby nabyć wspo-
mniane prawa. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję.
Pan senator Aleksander Pociej, drugie wystą-

pienie, 5 minut. Proszę bardzo.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Panie Senatorze, w duchu koncyliacyjnym pój-
dę tropem pana ministra, który mówił nam, jak 
to rozwiązują Niemcy i Francuzi. I jeżeli będą ja-
kieś problemy… Pan senator mówił o tym, co to 
będzie, jeżeli przyjedzie do nas obcokrajowiec 
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i będzie musiał zagłosować, czy my mu mamy dać 
te… Sprawdzimy, jak jest we Francji, sprawdzimy, 
jak jest w Niemczech, jak oni to rozwiązali – idę 
tropem pana ministra – i rozwiążemy.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Robert Mamątow.

SENATOR 
ROBERT MAMĄTOW 

Ja krótko, ale chciałbym zwrócić uwagę koledze 
senatorowi Czerwińskiemu, że decyzje o ubezwła-
snowolnieniu podejmuje sąd i on wtedy decydu-
je, czy takie ubezwłasnowolnienie jest częściowe, 
czy w pełni. I  jeśli jest częściowe, to mówi, że 
dana osoba ma prawo wyborcze do Parlamentu 
Europejskiego. Tyle. I przy wydaniu wyroku jest 
zawiadomienie gminy. Prosta sprawa, techniczna 
sprawa. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Widzę, że jeszcze przedstawiciel Krajowego 

Biura Wyborczego chciałby zabrać głos. Zaraz 
udzielę panu głosu, tylko muszę tu jeszcze wygło-
sić formułkę.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Aleksander 

Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Proszę o  zabraniu głosu przedstawiciela 

Krajowego Biura Wyborczego.

EKSPERT W ZESPOLE PRAWNYM  
I ORGANIZACJI WYBORÓW  
W KRAJOWYM BIURZE WYBORCZYM 
GRZEGORZ GĄSIOR 

Dziękuję bardzo.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Chciałbym jeszcze tylko uzupełnić, może uści-
ślić, że oczywiście kwestia przesłania zawiadomień 
o tym, że dana osoba jest ubezwłasnowolniona czę-
ściowo lub całkowicie, w stosunku do tych osób, 
które w danym momencie w rejestrze wyborców 
są nieujęte właśnie z uwagi na ubezwłasnowolnie-
nie… Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła uwa-
gę na to, że konieczne byłoby po prostu przesłanie 
przez sądy jeszcze raz tej informacji ze wskaza-
niem, czy to jest ubezwłasnowolnienie częściowe, 
czy całkowite.

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że roz-
porządzenie, które reguluje kwestie przekazywania 
takich informacji, przewiduje dwutorowe ich prze-
kazywanie: raz – na bieżąco, tzn. jeżeli dana osoba 
zostaje ubezwłasnowolniona, to takie orzeczenie jest 
przekazywane do gminy; i drugi raz – przed wybo-
rami, po zarządzeniu wyborów, informacje dotyczą-
ce wszystkich osób pozbawionych czynnego prawa 
wyborczego, pozbawionych praw publicznych czy 
ubezwłasnowolnionych jeszcze raz są przesyłane.

I jeszcze tylko uzupełniając odpowiedź na py-
tanie, które zadał pan senator… Rozporządzenie 
dotyczące prowadzenia rejestru wyborców prze-
widuje przekazywanie informacji między pań-
stwami członkowskimi o osobach, co do których 
otrzymano zawiadomienie o pozbawieniu prawa 
wybierania albo informację o pozbawieniu prawa 
wybierania na podstawie przepisów odpowied-
niego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 
Czyli w chwili obecnej w odniesieniu do obywa-
teli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi, oczywiście w przypadku wyborów do 
Parlamentu Europejskiego, również takie zawiado-
mienia są przekazywane. I w takim zawiadomieniu 
jest wskazane, czy w danym kraju dana osoba ma 
prawo wybierania do Parlamentu Europejskiego. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
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 
dwudziestego siódmego porządku obrad: drugie 
czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci 
księdza Augustyna Strzybnego.
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Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez senatora Jerzego Czerwińskiego i zawar-
ty jest w druku nr 540, a sprawozdanie – w druku 
nr 540 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Jerzego Czerwińskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Goście!

Mam zaszczyt przedstawić projekt uchwa-
ły, który został przyjęty na posiedzeniu Komisji 
Ustawodawczej i zawarty jest w druku nr 540 S.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w  100. rocznicę śmierci księdza Augustyna 
Strzybnego.

Ksiądz Augustyn Strzybny został zamordowany 
przez bojówkę niemiecką 31 października 1921 r. 
w Modzurowie koło Raciborza.

Augustyn Strzybny urodził się w ubogiej i głę-
boko religijnej rodzinie 1 maja 1876 r. w Janowicach 
(obecnie Cyprzanów) koło Raciborza. Tam uczęsz-
czał do szkoły elementarnej, potem do gimnazjum 
w Raciborzu i Bytomiu. Po uzyskaniu w 1897 r. 
świadectwa dojrzałości studiował teologię na 
Uniwersytecie Wrocławskim. W dniu 22 czerw-
ca 1901 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 
1901–1903 był wikarym w parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Opolu. W 1903 r. otrzymał no-
minację na prefekta konwiktu teologicznego we 
Wrocławiu. W drugiej połowie 1906 r. został ad-
ministratorem parafii w Ściborzycach Małych, 
a w listopadzie 1906 r. proboszczem w Modzurowie 
(ówczesny powiat kozielski). Pełnił również funkcję 
dziekana dekanatu łańskiego.

Ksiądz Augustyn Strzybny był człowiekiem 
o głębokiej pobożności, gorliwym kapłanem i wiel-
kim czcicielem Eucharystii. Założył w  parafii 
Modzurów kilka bractw i stowarzyszeń religijnych. 
Wydał katechizm w języku polskim i niemieckim.

W czasie studiów należał do Kółka Polskiego, 
którego działalność miała na celu podnoszenie 
znajomości języka polskiego wśród kapłanów. 
Otwarcie opowiadał się za Polską – po polsku głosił 
kazania i katechezy, odprawiał nabożeństwa, na-
uczał religii i śpiewu. Potajemnie w kościele udzie-
lał powstańcom śląskim błogosławieństwa. Bronił 
wiary ojców i  polskiej kultury, podtrzymywał 

świadomość narodową. Uważał, że przyłączenie 
katolickiego Śląska do Polski będzie korzystne 
dla przyszłości Kościoła. Nie brał bezpośredniego 
udziału w życiu politycznym, nie prowadził agitacji 
politycznej, łagodził antagonizmy, ale też nie skry-
wał swojego propolskiego nastawienia.

Po plebiscycie przeprowadzonym 20 marca 
1921 r. i III Powstaniu Śląskim Modzurów pozostał 
po niemieckiej stronie granicy. Ksiądz Augustyn 
Strzybny, pomimo represji, wzmożonej germani-
zacji i bezprawia bojówek niemieckich, nie opu-
ścił swojej parafii; musieli tak uczynić inni księża 
z dekanatu, otwarcie opowiadający się za Polską. 
Sprzeciwiał się terrorowi państwowemu, nawoły-
wał do pojednania w czasach konfliktu politycz-
nego i z tych powodów był szykanowany przez 
niemieckie władze na wiele sposobów: poprzez re-
wizje, plądrowanie plebanii, konfiskatę koni, upro-
wadzenia, pobicia oraz areszt.

Ksiądz Augustyn Strzybny został zastrzelo-
ny, a potem zmasakrowany łomem i nożami na 
schodach zakrystii kościoła w Modzurowie pod-
czas napadu nieznanych niemieckich bojówkarzy 
wieczorem 31 października 1921 r. O bestialstwie 
skrytobójczego mordu niech świadczy fakt, że po 
oddaniu około 10 strzałów w plecy, głowę i serce 
mordercy przebili ofierze kark, policzki i język. 
Ciało zastrzelonego księdza odnaleziono po godzi-
nie 20.00 pomiędzy kościołem a plebanią.

Od początku śmierć księdza Augustyna 
Strzybnego była uznawana za przejaw fanatycz-
nej nienawiści do Polaków. Ksiądz Karol Gade 
z pobliskich Maciowakrzy, dokonujący pochówku 
zamordowanego przyjaciela z Modzurowa tak pod-
sumował to wydarzenie w kronice parafialnej swo-
jej parafii: «Ani prokuratura, ani międzyaliancka 
komisja nie troszczą się o ujęcie morderców, a to 
jest przecież polityczny mord». I rzeczywiście – in-
spiratorzy i sprawcy zbrodni nie zostali ani wykry-
ci, ani ujęci. Niemieckie władze państwowe o to nie 
zabiegały. Zapisy w kronikach parafialnych pobli-
skich parafii i w Archiwum Archidiecezjalnym we 
Wrocławiu są jednoznaczne: «Morderstwo księ-
dza Augustyna Strzybnego zostało dokonane przez 
członków niemieckiego Selbstschutzu».

Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd 
księdzu Augustynowi Strzybnemu w 100. roczni-
cę jego męczeńskiej śmierci – kapłanowi, który 
z miłości do Chrystusa oddał życie za sprawę pol-
ską, obrońcy narodowej tożsamości ludu śląskiego, 
łączącego głęboką wiarę katolicką z umiłowaniem 
polskości.
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Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”. To tekst proponowanej uchwały.

Teraz może krótko o  posiedzeniu komisji. 
Nie było większej dyskusji na temat tego tekstu. 
Posiedzenie komisji odbyło się 18 listopada 2021 r. 
W głosowaniu członkowie komisji opowiedzieli się 
– 16 głosów za, nikt nie głosował przeciw, 3 sena-
torów się wstrzymało – za przedstawieniem tegoż 
projektu Wysokiej Izbie.

Teraz może krótko jako wnioskodawca powiem, 
dlaczego ta uchwała. Ktoś powie: przecież księży, 
nawet tych zamordowanych, nawet tych bestial-
sko zamordowanych, jest trochę w naszej historii. 
Ta uchwała i ta postać ma wyjątkowe znaczenie. 
Ja spróbuję zacytować krótki fragment, bo jest już 
późna pora, z pozycji autorstwa księdza Józefa 
Krzeptowskiego, który był – już zmarł, nieste-
ty – przez kilkadziesiąt lat proboszczem parafii 
w Modzurowie, oczywiście w latach po II wojnie 
światowej. Na zakończenie w pewnym sensie tej 
biografii ks. Augustyna Strzybnego pisze on tak.

Oddając niniejszym opracowaniem hołd księ-
dzu Augustynowi Strzybnemu, czynię to z my-
ślą również o innych kapłanach na Śląsku, którzy 
cierpieli za Chrystusa i za sprawę polską. Osoba 
modzurowskiego kapłana nasuwa wiele analogi 
z księdzem Jerzym Popiełuszką. I jeden, i drugi byli 
ofiarami mordu politycznego, gdyż obaj byli prze-
ciwnikami terroru państwowego i nawoływali do 
pojednania w czasach naznaczonych konfliktami. 
Jeśli uwzględnić jego wielką formację kapłańską 
i śmierć męczeńską, powinien być moim zdaniem 
zaliczony w poczet błogosławionych.

My raczej powinniśmy się zająć nie kwestiami 
związanymi z wiarą, ale bardziej kwestiami spo-
łecznymi i politycznymi. Dlaczego ks. Augustyn 
Strzybny był autorytetem kapłańskim? Był dzie-
kanem, czyli był wybrany w pewnym sensie przez 
proboszczów okolicznych parafii. Pamiętajmy, że 
skład był mniej więcej taki, że jeden na pięciu pre-
zentował poglądy polskie, a czterech na pięciu to 
byli ci, którzy prezentowali poglądy proniemieckie. 
To, że bronił polskości… O tym mówią nie tylko ci, 
którzy byli jego przyjaciółmi, tak jak tutaj cytowany 
ksiądz z Maciowakrzy, ale także ci, którzy obser-
wowali to z troszeczkę większego oddalenia i mieli 
poglądy przeciwne. Deklarował swoje poglądy nie 
z ambony, ale swoim postępowaniem – np. propa-
gował język polski poprzez katechezy, poprzez na-
ukę tego języka, poprzez śpiewy liturgiczne itd. Ale 
to ciągle za mało. To dlaczego wobec tego? To, że 

został zamordowany w okrutny sposób i że to mor-
derstwo nie miało zakończenia w postaci uchwy-
cenia winnych i ukarania ich, to jeszcze może być 
za mało. Otóż ks. Augustyn Strzybny był pewne-
go rodzaju egzemplifikacją, przykładem takich 
osób, takich duchownych, którym zawdzięczamy 
powrót dużej części – nie obszarowo, ale ekono-
micznie – województwa czy też Śląska Opolskiego 
do macierzy. 

My tutaj podejmowaliśmy uchwałę i o Roku 
Powstań Śląskich, i o poszczególnych powstaniach 
w setne rocznice… Idziemy tak, jak przebiegał pro-
ces historyczny, tylko 100 lat później. Musimy też 
wspomnieć o tych, którzy tak jak ks. Strzybny z jed-
nej strony w pewnym sensie byli przyczynkiem do 
tego, że tak a nie inaczej ta historia się rozgrywała 
na Śląsku Opolskim, tj. na Górnym Śląsku, a potem 
wydzielonym Śląsku Opolskim, a z drugiej strony 
dla prawdy historycznej… Mówimy o wydarzeniu, 
które działo się po trzecim powstaniu… Najpierw 
był plebiscyt, potem było trzecie powstanie śląskie. 
Październik roku 1921 to jest ostateczny podział 
Śląska przez Ligę Narodów, a potem organ wyko-
nawczy – to było 12 października – na część nie-
miecką i część polską. I co obserwujemy? W części 
polskiej po prostu uwidacznia się, nazwałbym 
to, nowa przynależność państwowa, rozpoczyna 
się budowanie struktur administracyjnych. A co 
jest w części niemieckiej? No, niestety, dokonu-
je się odwet. To jest bardzo ważna kwestia, kwe-
stia w pewnym sensie braku symetrii, tej symetrii 
pozytywnej. Dokonuje się odwet na Polakach. Ok. 
70 tysięcy polskich obywateli przemieszcza się do 
ówczesnego województwa katowickiego po to, żeby 
uciec od represji. Poddawani są represjom także 
księża katolicy, ze śmiercią włącznie. Prawie poło-
wa z nich ucieka od tych represji, przemieszcza się 
na teren Polski i tam rozpoczyna w pewnym sensie 
nie nowe życie, ale swoją pracę duszpasterską na 
nowo. Są do tego zmuszani. A ci, którzy nie uciekli, 
są po prostu szykanowani, a w skrajnych przypad-
kach zabijani. Dzieje się to w pewnym sensie pod 
kuratelą, pod przychylnym okiem – stwierdzam to 
z całą odpowiedzialnością – państwa niemieckiego. 
Nieuchwycenie sprawców, niedoprowadzenie do 
końca sprawy, do wyjaśnienia tego zabójstwa, to 
jest niestety wina państwa niemieckiego.

Czym to potem skutkuje? Jedna z osób, któ-
ra przechwalała się – tylko się przechwalała, nie 
mamy dowodów na to, że to była ta osoba – co do 
uczestnictwa w tym mordzie, potem jest jednym 
z członków założycieli NSDAP. Potem uczestniczy 
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jeszcze w kilku akcjach, nazwijmy to, w bojów-
kach natury kryminalnej, a na samym końcu w za-
machu na terenie Francji i tam zostaje skazana 
i rozstrzelana. Taki ma skutek niewymierzenie 
sprawiedliwości. A potem część tych osób – mówię 
o obywatelach niemieckich – uczestniczy w II woj-
nie światowej. W jednym ze źródeł, z którego ko-
rzystałem, tj. „Martyrologia duchowieństwa Śląska 
Opolskiego w latach powstań śląskich i II wojny 
światowej” ks. prof. Andrzeja Hanicha, o powsta-
niach śląskich jest kilkadziesiąt stron, a o II wojnie 
światowej jest 5 razy więcej. Nieukaranie w porę 
takich zachowań, takiego brutalnego mordu, powo-
duje, że mord staje się czymś powszechnym. Nie 
tylko oczywiście to, ale także to. W czasie II woj-
ny światowej księży, którzy ucierpieli, nawiasem 
mówiąc, nie tylko polskich, ale przede wszystkim 
polskich, ze strony okupanta niemieckiego było kil-
kanaście razy więcej.

I teraz argument, według mnie, decydujący 
o tym, dlaczego – jako egzemplifikacja pewnego 
grona, pewnego zespołu osób duchownych – warto 
i powinniśmy uczcić ks. Strzybnego właśnie w set-
ną rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Otóż odzy-
skiwanie niepodległości przez Polskę to był pewien 
proces, Polska musiała ukształtować swoje grani-
ce. My sobie być może nie uświadamiamy tego od 
razu, że w skład Polski po I wojnie światowej, czyli 
po odzyskaniu niepodległości, wchodziły bardzo 
różne ziemie. Część nie weszła z powrotem, w za-
leżności od tego, kiedy dana część przedwojennej 
I Rzeczypospolitej, przedrozbiorowej, traciła kon-
takt z macierzą. Mówi się o odzyskaniu niepod-
ległości po 123 latach jej nieposiadania. Ale to nie 
jest do końca prawda, bo właśnie ziemie Górnego 
Śląska zostały przyłączone do Polski, opowiedzia-
ły się, i to w 3 zrywach zbrojnych, za przyłącze-
niem polskiego państwa, odradzającego się nie po 
123 latach, a po 574 latach. Tyle trwała więź pol-
skiego żywiołu, polskiego narodu posługującego 
się językiem polskim, emocjonalna, kulturowa 
– mówmy wprost: narodowa – z polską macie-ówmy wprost: narodowa – z polską macie-: narodowa – z polską macie-
rzą. Kiedy tylko była możliwość przystąpienia do 
Polski, z takiej możliwości skorzystano. Na tere-
nie Opolszczyzny, tej części Górnego Śląska przy-
łączonej do odradzającej się Rzeczypospolitej, nie 
było powstań styczniowego i listopadowego, nie 
było takich tradycji niepodległościowych. Co więc 
tak naprawdę zdecydowało o tym, że po okresie 
blisko 600 lat naród stanął zbrojnie do walki o to, 
żeby przyłączyć się do państwa, o którym nie było 
wiadomo nic, dopiero się odradzało, że zachował 

łączność z państwem, które nie istniało na mapie, 
zachował łączność narodową tak naprawdę? W du-łączność narodową tak naprawdę? W du- tak naprawdę? W du-
żej części to była właśnie postawa duchowieństwa. 
Wszyscy to przyznają, nawet niechętni Kościołowi, 
że ówczesny proboszcz w parafii na terenie Śląska 
stanowił wyróżnik nie tylko religijny, ale także kul-
turowy, narodowy. W zależności od tego, jak postę-
pował, mieszkańcy tej parafii odchodzili szybciej 
lub wolniej, a czasami w ogóle nie odchodzili od 
polskości. Taka była wtedy rola duchowieństwa. 
I z uwagi na tę rolę ksiądz Strzybny, z takim ży-ę rolę ksiądz Strzybny, z takim ży- rolę ksiądz Strzybny, z takim ży-ę ksiądz Strzybny, z takim ży- ksiądz Strzybny, z takim ży-
ciorysem, z taką postawą, z taką śmiercią godny 
jest tego, żeby go uczcić w uchwale senackiej. Jako 
przykład całej grupy ówczesnych księży, ówczesne-
go duchowieństwa. To właśnie dzięki niemu i jemu 
podobnym, na przestrzeni wieków oczywiście, zo-
stała zachowana, pomimo germanizacji, łączność 
tej części polskiego narodu, dzięki niemu odzyska-
liśmy uprzemysłowioną część Górnego Śląska…

(Sygnał timera)
…dzięki niemu i jemu podobnym Polska mogła 

w sposób szybszy rozwijać się w okresie międzywo-
jennym, właśnie dzięki temu Górnemu Śląskowi. 
Na to ksiądz Strzybny, ksiądz Augustyn Strzybny… 
no, nie powiem, że zasługuje – taką postać Senat 
powinien uhonorować, tak jak powiedziałem, jako 
postać przykładową. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji, a zarazem do wnioskodawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Jan Maria Jackowski.
Panie Senatorze, zapraszam jeszcze na 

mównicę.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, dziękując panu za tę inicjaty-

wę, chciałbym tylko prosić o informację, czy pan 
ma orientację, jak do tej pory był uczczony ksiądz 
Strzybny, bohater uchwały. Czy ma jakieś ulice, 
czy jest szerzej znany na terenie kraju? Bo sądzę, 
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Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego

że w kontekście sprawy śląskiej to jest postać jak 
najbardziej godna upowszechnienia w całym kra-
ju, a nie tylko tego, żeby to był bohater, nazwijmy 
to, regionalny. Gdyby pan jeszcze dwa słowa na ten 
temat zechciał powiedzieć…

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku, można?
Tak jak pan senator powiedział, rzeczywiście, 

znajomość tej postaci ma charakter regionalny. Przez 
dłuższy okres były w tymże Modzurowie, w tej pa-
rafii organizowane uroczystości w rocznicę śmierci 
i okoliczni czy to harcerze, czy nawet służby mun-
durowe, przedstawiciele administracji brali w nich 
udział. W tym roku zostały zorganizowane już więk-
sze uroczystości z racji okrągłej rocznicy, setnej. Byli 
przedstawiciele administracji wojewódzkiej zarów-
no województwa opolskiego, jak i śląskiego. Ta miej-
scowość leży, nazwałbym to, na pograniczu. To jest 
miejscowość graniczna. Zmieniała się jej zależność 
administracyjna i przynależność państwowa. Teraz 
też leży na granicy 2 województw, praktycznie tuż 
obok granicy województw, pomiędzy wojewódz-
twami. Ksiądz jest pamiętany, jest, nazwałbym to, 
w panteonie Ślązaków, którzy zasłużyli się dla od-
zyskania w pełni niepodległości przez Śląsk Opolski. 
Wiadomo, II wojna światowa, ale w części właśnie po 
I wojnie światowej, w latach… Ten proces na Śląsku 
Opolskim trwał tak naprawdę 5 lat. Ja mówię o Śląsku 
Opolskim, bo część obszaru plebiscytowego wchodzi 
w granice obecnej Opolszczyzny, a część jest w grani-
cach województwa śląskiego. To trwało od roku 1918 
do roku 1922. Wtedy było wkroczenie wojsk i dopie-
ro objęcie przez państwo polskie tych ziem w pełne 
posiadanie. O ich znaczeniu już tu nieraz mówiliśmy.

Mówię: znajomość tej postaci jest raczej regio-
nalna, ale wypada, żebyśmy znali tego typu postaci 
jako przykład, takie egzemplum pewnej kategorii, 
pewnego zbioru osób. Chodzi o to, żebyśmy rozu-
mieli procesy historyczne. Bo dopiero uświadomie-
nie sobie, jaki to był okres – od momentu, kiedy 
z państwa polskiego został usunięty Górny Śląsk, 
do momentu odzyskania niepodległości przez tę 
część, przyłączenia jej do Polski – uzmysławia 
nam, jak ten proces był wyjątkowy. Prawie 600 lat 
wynaradawiania i skończyło się to porażką.

Regionalnie jest on znany, ale nie słysza-
łem o jego ulicy. A z tego panteonu, nazwałbym 
to, Ślązaków, inny ksiądz, ks. Karol Koziołek… 

Ja akurat mieszkam przy ulicy Karola Koziołka, 
więc znam jego życiorys. Są nawet osiedla w woje-
wództwie opolskim – nie wiem, jak jest w śląskim 
– gdzie całe kwartały ulic nazywane są właśnie na-
zwiskami działaczy śląskich. A często to byli księża.

Sam ks. Strzybny jest trochę zapomniany, ja zda-
ję sobie z tego sprawę. Jego męczeńska śmierć do-
daje pewnego aspektu tej sprawie. Bo mówię: wtedy 
na tym terenie ludność mówiła głównie po polsku 
i ksiądz mógł albo to zepsuć i wprost spróbować do-
łożyć się do germanizacji, albo zachować status quo. 
To jest pierwsza kwestia. Druga jest taka, że ówcześni 
katolicy mieli szacunek do księży. Nikt miejscowy by 
takiego mordu nie dokonał. To musiał być ktoś przy-
jezdny. Po prostu, tak było. Wobec tego księża, którzy 
w tym okresie byli atakowani, byli atakowani właśnie 
za polskość. Zostało przełamane także pewne tabu, 
czyli niepodnoszenie ręki na osobę duchowną, w tym 
rejonie, na tym terenie. Mówię: ks. Strzybny chyba 
najbardziej… Tam było kilkunastu czy kilku księży, 
którzy ponieśli śmierć. Oprócz szykan, nazwałbym 
to, zwykłych. Ale ta śmierć była po prostu najbar-
dziej… „Spektakularna” to złe słowo. „Najbardziej 
okrutna” – to jest najlepsze określenie.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senator Aleksander 

Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu uchwały. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi głosowaniami.

Komunikaty.
Bardzo proszę panią sekretarz.

SENATOR SEKRETARZ 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Komunikaty

Cztery komunikaty o posiedzeniach komisji.
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury 

oraz  Komis j i  Gospodarki  Narodowej 
i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków zgłoszonych na trzydziestym czwartym 
posiedzeniu Senatu odbędzie się jeszcze dzisiaj, 
15  minut po ogłoszeniu przerwy w  obradach, 
w sali nr 176/179. Komisja Infrastruktury, Komisja 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności – 15 mi-
nut po ogłoszeniu przerwy, sala nr 176/179.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej w sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych na trzydziestym czwartym 
posiedzeniu Senatu odbędzie się dzisiaj, 15 minut 
po ogłoszeniu przerwy w obradach, w sali nr 182.

Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zgłoszonych na trzydziestym 

czwartym posiedzeniu Senatu odbędzie się jesz-
cze dzisiaj, 5 minut po ogłoszeniu przerwy, w sali 
nr 176.

I  ostatni komunikat. Posiedzenie Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie roz-
patrzenia wniosków zgłoszonych na trzydziestym 
czwartym posiedzeniu Senatu odbędzie się tak-
że dzisiaj, 10 minut po ogłoszeniu przerwy, w sali 
nr 217. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 16.00.
Jutro o godzinie 16.00 głosowania, o godzi-

nie 15.45 Konwent Seniorów.
Dziękuję bardzo. Dobrej nocy.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 21)
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Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pa-
mięci tragicznie zmarłych.

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

nek racz im dać, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wieku-

ista niechaj im świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywają 

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję.
Szanowni Państwo, przypominam, że ko-

lejne posiedzenie Senatu planowane jest na 
11, 12 i 13 stycznia. Porządek obrad tego po-
siedzenia zostanie państwu dostarczony drogą 
elektroniczną.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego dziewiątego porządku obrad: zmia-
ny w składzie komisji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisj i 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej 
sprawie zawarty jest w druku nr 596.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, 
Etyki i  Spraw Senatorskich, pana senatora 
Sławomira Rybickiego, o przedstawienie wniosku 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
SŁAWOMIR RYBICKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Regulaminowa, Etyki i  Spraw 

Senatorskich na swoim posiedzeniu w dniu 14 
grudnia jednogłośnie przyjęła projekt uchwały 
i rekomenduje Wysokiemu Senatowi jej podjęcie. 
Odczytam treść tej uchwały.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 16 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Tomasz 
Grodzki)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam posiedzenie.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-

nam, że obrady toczą się jednocześnie w sposób 
tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków poro-
zumiewania się na odległość.

Państwa senatorów znajdujących się w gma-
chu Senatu proszę o sprawdzenie, czy wszyscy 
państwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego 
udziału w posiedzeniu.

Państwa senatorów biorących udział w posiedze-
niu w sposób zdalny informuję, że za 15 minut zablo-
kujemy możliwość przyłączania się do posiedzenia. 
W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny 
pod numer uprzednio państwu przekazany.

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

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów i tylu bierze aktual-

nie udział w posiedzeniu, ale ta liczba dynamicz-
nie rośnie.

Szanowni Panie i Panowie Senatorowie, dzisiaj 
mija czterdziesta rocznica tragicznych wydarzeń, 
jakie miały miejsce 16 grudnia 1981 r. w kopalni 
„Wujek”. W wyniku pacyfikacji dokonanej przez 
kompanię ZOMO oraz ORMO zostało zamor-
dowanych 9 górników. Dzisiaj delegacja Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej złożyła wieniec i zapali-
ła 9 zniczy pod pomnikiem, pod krzyżem upamięt-
niającym tę tragedię w kopalni „Wujek”.
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Zmiany w składzie komisji senackich
Głosowania

§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
Regulaminu Senatu odwołuje senator Halinę Biedę 
z Komisji Infrastruktury, senator Ewę Matecką…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę o skupienie.)
…z Komisji Ustawodawczej, senatora Wojciecha 

Ziemniaka z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 
Senatorskich.

§2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
Regulaminu Senatu wybiera: senator Halinę Biedę 
do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Bogdana Borusewicza do Komisji 
Ustawodawczej, senator Ewę Matecką do Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, senato-
ra Jacka Włosowicza do Komisji Obrony Narodowej 
i senatora Wojciecha Ziemniaka do Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przed-

stawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki 
i Spraw Senatorskich projektem uchwały w spra-
wie zmian w składzie komisji senackich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 93 – za, nikt nie był 

przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 3)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie 
komisji senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, któ-
re ustosunkowały się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowały wspólne spra-
wozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 591 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Leszka 
Czarnobaja, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku, połączone komisja gospo-
darki oraz komisja budżetu i finansów wnoszą do 
Wysokiego Senatu o poparcie poprawek nr 1 i 2.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy senator wnioskodawca, pan Krzysztof 

Kwiatkowski, lub pozostała senator sprawozdaw-
ca, pani Maria Koc, chcą jeszcze zabrać głos? Nie.

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy 
bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia 
tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 45 – za, 50 – prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 4)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 
bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Uwaga, poprawki te należy przegłosować 
łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 5)
Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 6)
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Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja Budżetu i  Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk se-
nacki nr 592 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 wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Jeżeli mnie państwo upoważnicie, nie będę czy-
tał treści poprawek, niektóre są dość długie.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
(Rozmowy na sali)
Pani senator Sekuła głosuje czy nie?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 7)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 8)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 9)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 10)

Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 5 i 8 należy głoso-

wać łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 11)
Poprawki zostały przyjęte.
Uwaga, nad poprawkami nr 6 i 7 również nale-

ży głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 12)
Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budże-
towej na rok 2022.

Komisja Budżetu i  Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk se-
nacki nr 570 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 wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Uwaga, nad poprawkami nr 1 i 2 należy głoso-

wać łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 46 – przeciw, 
1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 14)

Poprawki zostały przyjęte.
Uwaga, nad poprawkami nr 3, 4, 5, 15 i 18, które 

mają charakter doprecyzowujący, należy głosować 
łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 15)
Przyjęte.
Poprawka nr 6.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 46 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 16)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 7.
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 17)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 8.
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 18)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 9.
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 19)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 10.
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 20)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 11.
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 21)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 12.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania… Tak, 

dotarł głos.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 22)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 13.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
Przyjęta.
Poprawka nr 14 ma charakter doprecyzowujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 24)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 16, 17 i 19 należy 

głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 25)
Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedną osobę ze zdalnie głosujących proszę 

o sprawdzenie wysłania ankiety.
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 99 senatorów, 98 – za, żaden nie 
był przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 26)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2022.

Powracamy do rozpatrywania punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o ochotniczych stra-
żach pożarnych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, która ustosunkowała się do przedstawio-
nych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawoz-
danie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 589 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Marka 
Komorowskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAREK KOMOROWSKI 

Panie Marszałku, chciałbym w imieniu Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
przedstawić dodatkowe sprawozdanie w sprawie usta-
wy o ochotniczych strażach pożarnych.

Komisja wnosi o przyjęcie przez Senat wnio-
sków zawartych w pktach 3, 5–8, 10, 12–14, 16, 
18–29, 31 i 32. Jednocześnie chciałbym wnieść 
o  łączne głosowanie nad poprawkami legisla-
cyjnymi uzgodnionymi ze stroną rządową, a są 
to poprawki nr 19–24, 26–28 i 32. To są wnioski 
o charakterze legislacyjnym uzgodnione ze stroną 
rządową. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgło-

sili pleno titulo senatorowie Ryszard Bober, Jacek 
Bury, Wiktor Durlak, Stanisław Gawłowski, Marek 
Komorowski, Krzysztof Kwiatkowski, Janusz 
Pęcherz.

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 wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 2 – za, 96 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 27)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 3 – za, 94 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 28)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 3, której przyjęcie wykluczy gło-

sowanie nad poprawką nr 4.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 49 – za, 48 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 29)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 30)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 6.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 31)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 7.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 32)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 8.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 33)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 9.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jednego senatora ze zdalnych proszę o spraw-

dzenie sygnału…
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 1 – za, 96 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 34)
Poprawka została odrzucona.
Uwaga, przyjęcie poprawki nr 10 spowoduje od-

powiednią modyfikację poprawki nr 11.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 49 – za, 48 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 35)
Przyjęta.
Poprawka nr 11.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 1 – za, 97 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 36)
Odrzucona.
Teraz poprawki nr 12 i 13, nad którymi należy 

głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 37)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 14.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 95 – za, 3 – przeciw, 1 

senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 38)
Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 15.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 2 – za, 94 – przeciw, 1 

senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 39)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 16.
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 40)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 17 i 30 należy gło-

sować łącznie. Ich przyjęcie wykluczy głosowanie 
nad poprawkami nr 18 i 31.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Panie Senatorze Chróścikowski, proszę spraw-

dzić wysyłanie sygnału… No, nie przychodzi.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 1 – za, 98 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 41)
Poprawki zostały odrzucone.
Wobec tego głosujemy łącznie nad poprawka-

mi nr 18 i 31.
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 42)
Poprawki przyjęte.
Uwaga, nad poprawkami nr 19–24, nr 26–28 

i nr 32 należy głosować łącznie, tak jak przekazał 
senator sprawozdawca.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 43)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 25.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 44)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 29.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 45)
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 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 46)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ochot-
niczych strażach pożarnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za 
Granicą, Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, które ustosunkowały 
się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie. Znajduje się ono w druku nr 574 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Kazimierza 
Michała Ujazdowskiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje rekomendują przyjęcie 

poprawek zgłoszonych na posiedzeniu komisji 
oraz poprawki zgłoszonej przez pana senatora 
Libickiego i przyjęcie ustawy wraz z tymi popraw-
kami. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator wnioskodawca chce jeszcze za-
brać głos?

Wnioski w trakcie dyskusji zgłosił pan senator 
Jan Filip Libicki.

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 wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 47)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 48)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 49)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 50)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 51)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 6.
Kto jest za?
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 52)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 7.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 53)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 8.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pani senator Sekuła?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 54)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 9.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 55)
Przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 10 i 11 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowano 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 56)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 12.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 57)
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?

Pan senator Słoń mógłby sprawdzić, czy wy-
słał sygnał?

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 58)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych 
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie usta-
wy bez poprawek – druk senacki nr 564 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 96 – za, nikt nie był 

przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 59)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rol-
nymi Skarbu Państwa.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sca-
laniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy 
prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy 
o drogach publicznych.

W  przerwie w  obradach odbyło się posie-
dzenie Komisji Rolnictwa i  Rozwoju Wsi oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, które ustosunkowały się do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowały 
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 586 Z.

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

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RYSZARD BOBER 

Panie Marszałku!
Połączone Komisja Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej oraz Komisja Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wnoszą o przyjęcie ustawy bez po-
prawek. Dziękuję.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o  przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku 
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi 
poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjęcie usta-
wy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 73 – za, 1 – przeciw, 

25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 60)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy 
o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczy-
stych oraz ustawy o drogach publicznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o  wyrobach 
winiarskich.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunko-
wała się do przedstawionych w toku debaty wnio-
sków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 585 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Beniamina Godylę, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Czy mamy łączność z panem senatorem?
(Senator Beniamin Godyla: Teraz jest dobrze, 

Panie Marszałku?)
Coś było słychać.
(Senator Beniamin Godyla: Jest dobrze?)
(Głos z sali: Bardzo dobrze.)
Tak.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BENIAMIN GODYLA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedze-

niu w dniu 15 grudnia 2021 r. rozpatrzyła wnioski 
zgłoszone 14 grudnia 2021 r. w toku debaty nad 
ustawą o wyrobach winiarskich. Komisja wnosi 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 
zabrać głos? Nie.

Przypomnę, że w  trakcie dyskusji wnioski 
złożyli panowie senatorowie Antoni Mężydło, 
Sławomir Rybicki i Beniamin Godyla.

Przypominam, że pan senator Antoni Mężydło 
wycofał poparcie dla wniosków nr 1 i 2 zawartych 
w punkcie II, druk nr 585 Z. Ze względu na to, że 
były to wnioski złożone również przez panów sena-
torów Sławomira Rybickiego i Beniamina Godylę, 
zostaną one poddane pod głosowanie.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-
dzone głosowanie nad wnioskiem o  przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku 
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi 
poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 95 – za, 1 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 61)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wyro-
bach winiarskich.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunko-
wała się do przedstawionych w toku debaty wnio-
sków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 582 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jacka 
Boguckiego, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JACEK BOGUCKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 

rozpatrzyła zgłoszone wnioski i wnosi o przyję-
cie wniosków nr 2 oraz 6 zawartych w punkcie II. 
Dziękuję.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos? Nie.
Przypomnę, że wnioski zgłosili panowie sena-

torowie Jacek Bury i Ryszard Bober.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o  przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku 
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi 
poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjęcie usta-
wy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 48 – za, 50 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 62)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 
bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Uwaga, nad poprawkami nr 1 i 7 należy głoso-
wać łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 48 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 63)

Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 45 – prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 64)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 65)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 1 – za, 97 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 66)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 5.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 1 – za, 96 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 67)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 6.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 68)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 69)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w związku z przedłużeniem re-
alizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o ustanowieniu 
„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony 
Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu 
„Programu modernizacji Służby Więziennej w la-
tach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji 
i niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, 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 590 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Janusza 
Pęcherza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JANUSZ PĘCHERZ 

Panie Marszałku!
Połączone komisje na posiedzeniu w  dniu 

15 grudnia 2021 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszo- r. rozpatrzyły wnioski zgłoszo- rozpatrzyły wnioski zgłoszo-
ne w  toku debaty nad ustawą i  przedstawiają 
Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte 
w pktach 1–4 oraz 6–17.

Ponadto komisje informują, że na podsta-
wie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu Komisja 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej oraz Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji dokonały zmiany treści 
swojego wniosku zawartego w pkcie 4 zestawienia 
wniosków.

Ponadto jest wniosek w sprawie łącznego prze-
głosowania poprawek zgłoszonych do ustawy. I tak, 
poprawki nr 1, 2, 4, 8–11 i 13–15 można przegłoso-
wać łącznie, ponieważ mają charakter redakcyjny, 
zmierzają do doprecyzowania przepisów i wskaza-
nia prawidłowych odesłań. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy pani senator wnioskodawca Dorota 

Czudowska chce jeszcze zabrać głos?

SENATOR 
DOROTA CZUDOWSKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o przyjęcie tych poprawek.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 

a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętych poprawek.

Uwaga, nad poprawkami nr 1, 2, 4, 8–11 i 13–15 
należy głosować łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Panie Senatorze Kobiak, proszę sprawdzić, czy 

wysłał pan sygnał.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 70)
Poprawki zostały przyjęte.
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 71)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 6.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 72)
Poprawka przyjęta.
Teraz poprawki nr 7 i 17, nad którymi należy 

głosować łącznie.
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 73)

Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 12.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 74)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 16.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 75)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 18 i 19 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 76)
Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 77)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o usta-
nowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustano-
wieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej 
w  latach 2022–2025” oraz o  zmianie ustawy 
o Policji i niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z powołaniem Centralnego 
Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, które ustosunkowały 
się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej spawie, 
które znajduje się w druku nr 588 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Aleksandra 
Pocieja, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ALEKSANDER POCIEJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisje rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie 

ustawy z poprawkami, a nadto rekomendują, aby 
nad poprawkami nr 1–4 głosować łącznie. Dziękuję 
bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy państwo senatorowie wnioskodawcy chcą 

jeszcze zabrać głos?
Przypomnę, że w trakcie dyskusji wnioski zgło-

sili pan senator Aleksander Pociej oraz pani sena-
tor Joanna Sekuła.

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

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

Przypomnę, że nad poprawkami nr 1–4 głosu-
jemy łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 78)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 5.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 79)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 80)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, 

że Senat podjął uchwałę w  sprawie ustawy 
o  zmianie niektórych ustaw w  związku z  po-
wołaniem Centralnego Biura Zwalczania 
Cyberprzestępczości.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej 
do spraw Klimatu, które ustosunkowały się do 
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przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 576 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Danutę 
Jazłowiecką, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Panie Marszałku, 15  grudnia na posiedze-
niu połączonych Komisji Środowiska i Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu członkowie 
komisji przyjęli ustawę z 3 poprawkami i reko-
mendują Wysokiemu Senatowi przyjęcie ustawy 
z poprawkami.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy sprawozdawca, pani senator Alicja 

Chybicka, chce jeszcze zabrać głos?
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o  przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku 
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi 
poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnio-
skiem Komisji Środowiska o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 48 – za, 50 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 81)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 45 – prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 82)

Poprawka przyjęta.
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 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 83)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 84)

Poprawka przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 96 – za, nikt nie był 

przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 85)

Przystępujemy teraz do głosowania nad… Nie, 
nad całością już przed chwilą głosowaliśmy.

(Głos z sali: Tak, tak.)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o rekompensa-
cie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. 
w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elek-
trowni wiatrowych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiły jednobrzmiące projekty 
uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druki senackie nr 565 A i nr 565 B.

Przystępujemy zatem do głosowania nad przed-
stawionym przez komisje projektem uchwały.

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



Głosowania

264

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 16 grudnia 2021 r.

Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 86)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w  sprawie ustawy o  re-
kompensacie dochodów utraconych przez gminy 
w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatko-
wania elektrowni wiatrowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
piętnastego porządku obrad: ustawa o dodatku 
osłonowym.

W  przerwie w  obradach odbyło się posie-
dzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i  Innowacyjności, które ustosunkowały się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 594 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Wojciecha 
Piechę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
WOJCIECH PIECHA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisje na posiedzeniu w dniu 15 grudnia roz-

patrzyły wnioski złożone w trakcie debaty w dniu 
15 grudnia nad ustawą o dodatku osłonowym. Padł 
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Ten 
wniosek nie uzyskał większości. Następnie głoso-
wano nad 5 poprawkami i te 5 poprawek zostało 
przyjętych.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy z poprawkami.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały 

senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgło-

sili: pani senator Magdalena Kochan, pan sena-
tor Krzysztof Kwiatkowski, pan senator Wojciech 
Piecha i pan senator Ryszard Majer. Ponadto spra-
wozdawcą Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej był pan senator Ryszard Majer.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy 
bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia 
tego wniosku, nad 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 97 senatorów, 3 – za, 94 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 87)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 96 – za, 2 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 88)
Poprawka została przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 2 i 3 należy głoso-

wać łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 89)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 4.
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 90)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5.
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 91)
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?
Panie Senatorze Brejza, proszę sprawdzić, czy 

sygnał jest wysłany. Dziękuję.
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Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 92)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o dodatku 
osłonowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
która ustosunkowała się do przedstawionych 
w toku debaty wniosków i przygotowała sprawoz-
danie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 563 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Magdalenę 
Kochan, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 

i Społecznej rekomenduje przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy pani senator wnioskodawca Lidia Staroń 

chce jeszcze zabrać głos? Nie.
Informuję, że pani senator Lidia Staroń wyco-

fała swoje wnioski – punkt II, poprawki nr 1 i 2 
z druku nr 563 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 
wycofane wnioski? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 93)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

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

Powracamy do rozpatrywania punktu sie-
demnastego porządku obrad: ustawa o  jedno-
razowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy 
opozycji antykomunistycznej oraz osób represjo-
nowanych z powodów politycznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
która ustosunkowała się do przedstawionych 
w toku debaty wniosków i przygotowała sprawoz-
danie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 575 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Magdalenę 
Kochan, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAGDALENA KOCHAN 

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej po rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie 
ustawy bez poprawek rekomenduje odrzucenie 
tego wniosku i przyjęcie wszystkich 3 zgłoszonych 
poprawek… 4 poprawek, przepraszam…

(Marszałek Tomasz Grodzki: 3 poprawek.)
…3 zgłoszonych poprawek. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy panowie senatorowie wnioskodawcy chcą 

jeszcze zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgło-

sili panowie senatorowie Jerzy Czerwiński, Robert 
Mamątow, Marek Martynowski i Wojciech Piecha.

Pan senator Mamątow.

SENATOR 
ROBERT MAMĄTOW 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak jak w tytule ustawy jest napisane, jest to 

jednorazowe świadczenie pieniężne dla działaczy 
opozycji antykomunistycznej oraz osób represjo-
nowanych. Te poprawki nic nie wnoszą do tej usta-
wy, tzn. nie zmieniają celu tej ustawy. A celem tej 
ustawy jest to, by wesprzeć tych działaczy jeszcze 
przed świętami i z okazji czterdziestej rocznicy, 
smutnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. 
Chciałbym zwrócić państwa uwagę na to, że tym 
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ludziom, w większości starszym, schorowanym, 
ta pomoc jest dzisiaj bardzo potrzebna. Ta jedno-
razowa… Im szybciej, tym lepiej. Ja wiem, że jutro 
jest posiedzenie Sejmu, ale wątpię, żeby to weszło 
jutro pod obrady Sejmu…

(Głos z sali: Będzie, będzie.)
I dlatego bardzo proszę państwa, żebyśmy… 

Często niektórzy senatorowie zarzucają nam, 
że my mówimy, a nic nie robimy. My wszyscy 
mamy teraz okazję pokazać, że… Możemy coś 
zrobić. Jeszcze raz powtórzę: te poprawki nic 
nie wnoszą, naprawdę. To jest ustawa, że tak 
powiem, jednorazowa, chodzi tylko o wypła-
tę tych świadczeń osobom represjonowanym 
– raz, jeden raz. A my wydłużamy procedury. 
Nie chciałbym, żebyśmy spowodowali, że z ja-
kiejś przyczyny nie uda się tego wprowadzić na 
najbliższym posiedzeniu. Dlatego apeluję do 
państwa. Jest okazja, żeby tym ludziom, dzię-
ki którym my tutaj dzisiaj siedzimy… Taka jest 
prawda – gdyby oni wtedy nie walczyli, to nie 
byłoby Senatu. Dlatego bardzo apeluję do pań-
stwa o to, żebyście poparli tę ustawę, przyjęli ją 
bez poprawek. Dziękuję. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zgadzam się z panem całkowicie, że… (Oklaski)
(Głos z sali: Ooo!)
(Głos z sali: Brawo!)
…ta ustawa powinna trafić do Sejmu jak naj-

szybciej. Ale przypomnę, że pierwotnie planowano 
nasze posiedzenie do piątku i głosowania miały być 
w piątek. Tak więc nie opóźniamy, tylko przyspie-
szamy. (Oklaski)

Co więcej, Szanowny Panie Senatorze, z moich 
kontaktów z panią marszałek Witek wynika, że ta 
ustawa jutro wejdzie pod obrady sejmowe.

(Rozmowy na sali)
Nie, nie…
(Głos z sali: Jest 560 poprawek do budżetu…)
(Senator Robert Mamątow: Mamy okazję zrobić 

coś dobrego.)
Przyspieszyliśmy o 1 dzień tę procedurę. Wedle 

mojej wiedzy ta ustawa znajdzie się w porządku ob-
rad. Ale to już jest suwerenna decyzja Sejmu, w któ-
rym państwo macie większość, więc użyjcie swoich 
wpływów, aby tak się stało.

A w tej chwili przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności będzie głosowanie nad 
wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a na-
stępnie, 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 podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 49 – za, 49 – prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 94)

Wniosek nie uzyskał większości.
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Nad poprawkami nr  1 i  2 należy głosować 
łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Panie Senatorze Krzysztofie Słoniu, proszę 

sprawdzić, czy sygnał wyszedł.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 95)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę pana senatora Biereckiego, żeby spraw-

dził, czy sygnał wyszedł. Dziękuję bardzo.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 96)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 97)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o jedno-
razowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy 
opozycji antykomunistycznej oraz osób represjo-
nowanych z powodów politycznych.
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Pragnę zapewnić pana senatora, że dokumenty 
dotrą do Sejmu dziś, reszta w rękach izby niższej 
naszego parlamentu.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
osiemnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych in-
nych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwa-
ły, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do 
ustawy – druk senacki nr 572 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 wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Uwaga, będziemy głosować nad sporą liczbą po-
prawek łącznie.

Głosujemy w tej chwili nad poprawkami nr 1, 
2, 4–7, 12, 18, 25, 28.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 98)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 99)
Poprawka przyjęta.
Poprawki nr 8–11, 13, 15, 17, 19–24 i 29.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, 

żaden się nie wstrzymał.
Poprawki zostały przyjęte.
(Głosowanie nr 100)
Poprawki nr 14 i 16.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 101)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 26 i 27, łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

żaden się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 102)
Poprawki przyjęte.
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Wcisła głosuje?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 103)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 593 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Agnieszkę 
Gorgoń-Komor, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja na posiedzeniu 15 grudnia 2021  r. 

rozpatrzyła wnioski zgłoszone w  toku debaty 
i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące 
stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski 
zawarte w pktach 1–8. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy pani senator, jako senator wnioskodawca, 

chce jeszcze zabrać głos?
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Nie słyszę.
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Nie, dzię-

kuję, Panie Marszałku. Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania, które w pierw-

szej kolejności obejmie głosowanie nad przedsta-
wionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Nad poprawkami nr  1 i  8 należy głosować 
łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 104)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

żaden nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 105)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 97 – za, 2 – przeciw, 

żaden się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 106)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 107)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator… A, już dotarł głos.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 108)
Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 6.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 109)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 7.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 110)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 111)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za-
kaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego 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.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, które ustosunkowały 
się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie. Znajduje się ono w druku nr 573 Z.

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

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
HALINA BIEDA 

Panie Marszałku!
Komisje na posiedzeniu 15 grudnia rozpatrzyły 

wnioski zgłoszone w toku debaty i przedstawiają 
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Senatowi następujące stanowisko: komisje nie 
poparły żadnego z przedstawionych wniosków. 
Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy państwo senatorowie wnioskodawcy chcą 

jeszcze zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgło-

sili panowie senatorowie Jacek Bury, Władysław 
Komarnicki i Wojciech Konieczny oraz pani sena-
tor Joanna Sekuła.

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 wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Uwaga, przyjęcie poprawki nr 1 wykluczy gło-
sowanie nad poprawką nr 2.

Głosujemy nad poprawką nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 2 – za, 50 – przeciw, 

47 się wstrzymało. (Głosowanie nr 112)
Poprawka została odrzucona.
Wobec tego głosujemy nad poprawką nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 113)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 114)
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 zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pierwszego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych 
w związku z realizacją zamówień o podstawowym 
znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisja Obrony Narodowej przedstawiły zesta-
wienie wszystkich wniosków, które zostały zgłoszone 
podczas posiedzenia komisji – druk senacki nr 584 A.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 
zabrać głos?

Przypomnę, że wnioski zgłosili panowie sena-
torowie Bogdan Zdrojewski i Jarosław Rusiecki.

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 
pana senatora Bogdana Zdrojewskiego o odrzuce-
nie ustawy.

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 115)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz usta-
wy o niektórych umowach zawieranych w związku 
z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu 
dla bezpieczeństwa państwa.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego drugiego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawi-
ła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 583 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 116)
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Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim 
oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która 
ustosunkowała się do przedstawionych w toku de-
baty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 577 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Leszka 
Czarnobaja, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych reko-

menduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie poprawek 
nr 1–4. Jednocześnie komisja rekomenduje łączne 
głosowanie nad poprawkami nr 1, 3 i 4. Dziękuję 
bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 
zabrać głos?

Przypomnę, że wnioski zgłosili panowie sena-
torowie Leszek Czarnobaj oraz Kazimierz Kleina.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności będziemy głosowali nad 

przedstawionymi poprawkami, a następnie nad 
podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy 
w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Uwaga, nad poprawkami nr 1, 3 i 4 należy gło-
sować łącznie.

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 117)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Pociej… O, już zagłosował.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 118)
Przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przejęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Józef Zając, jeżeli może, niech 

sprawdzi, czy został wysłany sygnał. Pani senator 
Sekuła też niech łaskawie sprawdzi, czy głosowała.

Dziękuję bardzo.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 119)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy 
–Kodeks karny wykonawczy.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego czwartego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadze-
nie poprawek do ustawy – druk senacki nr 587 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 wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania
Uwaga, nad poprawkami nr 1–4 należy głoso-

wać łącznie.
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 120)
Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 97 – za, nikt nie był 

przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 121)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw.

(Rozmowy na sali)
Zbliżamy się do końca. Jakby niektórzy z pań-

stwa mogli przestać używać swojego tembru… 
Musimy się tu z panią sekretarz trochę skupiać 
nad numerami.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego piątego porządku obrad: drugie czyta-
nie projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie 
ustawy –Kodeks karny wykonawczy.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie 
ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 523 S. Komisje proponują ponadto, aby 
Senat upoważnił pana senatora Roberta Mamątowa 
do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych 
pracach nad projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz projek-
tem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 1 – przeciw, 

47 się wstrzymało. (Głosowanie nr 122)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o  zmianie usta-
wy – Kodeks karny wykonawczy i podjął uchwa-
łę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Roberta Mamątowa do prezento-
wania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad 
projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego szóstego porządku obrad: drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
wyborczy.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie 
ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmie jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 490 S. Komisje proponują ponadto, aby 
Senat upoważnił pana senatora Roberta Mamątowa 
do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych 
pracach nad projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks wyborczy oraz projektem uchwa-
ły 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, 97 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie 
nr 123)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks wyborczy i podjął uchwałę w sprawie wnie-
sienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Roberta Mamątowa do prezento-
wania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad 
projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego siódmego porządku obrad: drugie czy-
tanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci 
księdza Augustyna Strzybnego.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie 
uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu uchwały zawar-
tego w druku nr 540 S.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów, 79 – za, 2 – przeciw, 

11 się wstrzymało. (Głosowanie nr 124)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w 100. rocznicę śmierci księ-
dza Augustyna Strzybnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego ósmego porządku obrad: drugie czyta-
nie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach 
opozycji antykomunistycznej oraz osobach repre-
sjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy 
o orderach i odznaczeniach.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i zo-
bowiązał komisję do przedstawienia jeszcze na 
obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego spra-
wozdania. Znajduje się ono w druku nr 595 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, panią senator Magdalenę 

Kochan, o przedstawienie dodatkowego sprawoz-
dania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAGDALENA KOCHAN 

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i  Społecznej rekomenduje przyjęcie projek-
tu ustawy bez poprawek i odrzucenie wniosku 
o odrzucenie.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak.)
W trakcie drugiego czytania wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym zgłosili panowie senato-
rowie Jerzy Czerwiński, Robert Mamątow, Marek 
Martynowski i Wojciech Piecha.

Pan senator Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku, jeśli można, powiem jedno 
zdanie. Dotarła do nas opinia prezesa Instytutu 

Pamięci Narodowej w sprawie tego projektu. Jest 
ona jednoznacznie negatywna, wręcz miażdżąco 
negatywna. Dlatego apeluję do państwa o odrzu-
cenie projektu.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

No proszę, a tak go wybraliśmy… No ale taka 
jest demokracja.

(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, ponieważ tzw. doświadczenie 

życiowe uczy…
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ciii…)
…że po ostatnim głosowaniu nastąpi jeszcze 

większy harmider, więc pozwólcie, że przed gło-
sowaniem złożę państwu w imieniu Prezydium 
Senatu najlepsze życzenia świąteczne. Może 
powstańmy.

(Rozmowy na sali)
Życzenia zdrowych, spokojnych, wesołych 

świąt. A ponieważ, jeżeli nie zajdzie nic nadzwy-
czajnego w dziejach Rzeczypospolitej, spotkamy 
się po Nowym Roku, więc również życzę państwu 
szczęśliwego nowego roku – abyśmy z nadzieją 
wkroczyli w ten nowy rok i mogli dalej w tym zna-
komitym gronie pracować dla dobra naszej ukocha-
nej ojczyzny. Wszystkiego najlepszego! (Oklaski)

(Głos z sali: Ho! Ho! Idą święta!)
(Głos z sali: Ciii…)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Zaraz, zaraz. 

Ale jakie? Bożego Narodzenia!)
(Głos z sali: No właśnie!)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy i wnioskodawców w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Rozumiem, że już nie.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
projektu ustawy, zawartym w druku nr 595 X, 
a następnie, w przypadku odrzucenia tego wnio-
sku, przystąpimy do głosowania nad przyjęciem 
projektu ustawy zawartego w druku nr 595.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
grupy senatorów o odrzucenie projektu ustawy.

Kto jest za?
(Senator Marek Borowski: Czerwony.)
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(Głos z sali: Przeciw?)
Kto jest przeciw?
(Głos z sali: Zielony.)
(Rozmowy na sali)
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ale cisza.)
Głosowało 96 senatorów, 47 – za, 49 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 125)
Wobec odrzucenia wniosku o  odrzucenie 

projektu ustawy przystępujemy do głosowa-
nia nad przyjęciem projektu ustawy zawartego 
w druku nr 595 oraz nad projektem uchwały 
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pa-
nią senator Magdalenę Kochan do reprezentowa-
nia Senatu w dalszych pracach nad projektem tej 
ustawy.

Kto jest za?
(Głos z sali: Za.)
(Rozmowy na sali)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Pani Senator Sekuła…
(Głos z sali: Asia!)
Pani Senator Sekuła…
(Głos z sali: Zagłosuj! Zagłosuj!)
(Głos z sali: Co?)
(Głos z sali: Zagłosuj.)
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Głosowało 96 senatorów, 49 – za, 47 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 126) 
(Oklaski)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 
osobach represjonowanych z powodów politycz-
nych oraz ustawy o  orderach i  odznaczeniach 
i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pa-
nią senator Magdalenę Kochan do reprezentowa-
nia Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

(Rozmowy na sali)
Informuję, że porządek obrad trzydziestego 

czwartego posiedzenia Senatu został wyczerpany.
(Rozmowy na sali)

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych 
do wygłoszenia oświadczeń.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 mi-
nut. Przedmiotem nie mogą być sprawy związane 
z obecnym posiedzeniem Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie będzie można ustalić lub których 
wygłoszenie nie byłoby możliwe w czasie 5 minut. 
Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowa-
dza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

(Głos z sali: Pani senator Chybicka.)
(Rozmowy na sali)
Pani senator Chybicka.
(Rozmowy na sali)

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Dziękuję, Panie Marszałku, ale nie wiem, czy 
jestem w stanie przekrzyczeć ten szum.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Teraz już zaczyna-
my oświadczenia. Bardzo proszę przenieść dysku-
sje do kuluarów.)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moje oświadczenie będzie składało się z 2 czę-

ści, a skierowane jest do ministra zdrowia.
Pierwsza część dotyczy zagrożenia piątą falą 

pandemii – nie czwartą, którą mamy w tej chwi-
li, z wariantem Delta – z wariantem Omikron. 
Omikron jest to najnowszy wariant koronawi-
rusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia, WHO 
Tedros Ghebreyesus oświadczył, że wariant ten 
rozprzestrzenia się w  błyskawicznym tempie. 
Obserwuje się już w tej chwili niewielki spadek 
skuteczności szczepionek, jeśli chodzi o ciężkie 
objawy i zgony, w przypadku tego podtypu wiru-
sa. Potwierdza to również Europejskie Centrum do 
spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób.

O co chodzi? Czy my jesteśmy przygotowani do 
testowania wariantu Omikron? Chcę podkreślić, 
że nie da się go obecnie wykryć testem antygeno-
wym, który opiera się na przeciwciałach, i nie ma 
przeciwciał przeciwko wirusowi typu Omikron. 
Również nie każdy test PCR będzie wykazywał 
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obecność tego wirusa. Żeby to stwierdzić, trzeba 
dokonać sekwencjonowania. Zresztą tak się sta-
ło dzisiaj – jak państwo zapewne wiecie, pierw-
szy przypadek został potwierdzony. Pytanie moje 
jest takie: ile mamy laboratoriów, które w tej chwi-
li pracują z wykorzystaniem sekwencjonowania 
w przypadku dodatniego testu PCR u chorych, aby 
wykluczyć wariant Omikron? Wydaje się, że przy-
padków Omikronu będzie w Polsce o wiele, wie-
le więcej, nie tylko ten jeden. Tak się wydaje. To 
jest ponad 30 mutacji w białku kolczastym, tak że 
jest to wirus zupełnie inny niż warianty Alfa, Beta, 
Gamma czy Delta. Potrzebne jest pilne działanie, 
żeby nie było tak, jak w przypadku poprzednich 
fal, że wszystko będzie zrobione z poślizgiem i za 
późno. Zatem jeśli chodzi o Omikron, to kluczową 
sprawą jest rozpoznawanie tego wariantu. Niby są 
trochę inne objawy, ale to jest za mało, najważniej-
sze jest prawidłowe testowanie.

Pytanie drugie do ministra zdrowia. Ruszają 
w  tej chwili szczepienia –dzisiaj zostały m.in. 
w  szpitalu, z  którego pochodzę, zaszczepione 
pierwsze dzieci – dla dzieci w wieku 5–11 lat. Jest 
to szczepionka Pfizer w dawce 10 mikrogramów, 
my dostawaliśmy 30 mikrogramów. Ma być po-
dwójne szczepienie. Panie Ministrze, ja zwracałam 
się z tym apelem w czasie obrad Senatu, ale chcę 
to jeszcze mocno podkreślić. Jako stary pediatra 
apeluję, ażeby szczepienie przeciw COVID-19 dzie-
ci zostało włączone do kalendarza szczepień obo-
wiązkowych dla dzieci. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Oświadczenie wygłosi pan senator Bogdan 

Zdrojewski.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja mam 2 oświadczenia: jedno troszkę dłuższe, 

ale zmieszczę się w limicie, drugie bardzo krótkie.
Pierwsze oświadczenie chcę skierować do pre-

zesa Rady Ministrów, pana premiera Mateusza 
Morawieckiego.

Jest ono związane z  realizacją pewne-
go przedsięwzięcia, a konkretnie budowy linii 

kolejowych dużych prędkości, na terenie gmi-
ny Jelcz-Laskowice. Składam to oświadczenie na 
prośbę samych mieszkańców nie tylko miejsko-
-wiejskiej gminy Jelcz-Laskowice, ale także wsi 
Chwałowice położonej na terenie tejże gminy. 
Chwałowice to bardzo zaciszna, piękna wieś. Tam 
są 4 stadniny koni. Tam są trasy biegowe, na któ-
rych odbywają się także bardzo kultowe zawody 
biegowe, są tam liczne ścieżki rowerowe, jest tam 
także okazały starodrzew. Chcę przede wszystkim 
pokazać, że nieprzypadkowo wybrałem tę gminę 
do ilustracji tego problemu. Są tam łąki, jest piękny 
las. Sam miałem przyjemność odwiedzić tę wioskę 
w 2019 r., ale także wcześniej.

Muszę przyznać, że przede wszystkim byłem 
pod wrażeniem dobrej współpracy mieszkań-
ców, wszystkich lokalnych społeczności, na rzecz 
ochrony tego nadzwyczajnego środowiska. Tam 
jest absolutnie wyjątkowo, po prostu przepięk-
nie. Wszyscy tam, co jest bardzo ważne, z wła-
snej inicjatywy angażują się w rozmaite, bardzo 
ciekawe akcje proekologiczne, w tym edukacyjne. 
Tam powstała ekoaleja, powstał ekologiczny mural, 
notabene zrobiony własnoręcznie przez samych 
mieszkańców. To jest po prostu coś absolutnie 
nadzwyczajnego.

Dlaczego o tym mówię? Skąd ten wstęp? Otóż 
na tę spokojną wieś i inne miejscowości obok mia-
sta Jelcz-Laskowice spadła nagle decyzja o prze-
biegu trasy szybkiej kolei. Z 4 wariantów wybrano 
ten – według mojej oceny, a tym bardziej według 
mieszkańców – najmniej korzystny. Ten wariant, 
który został wybrany, generalnie rzecz biorąc, roz-
wala tę miejscowość na 2 części. Doprowadzi to do 
tego, że ten dorobek zostanie, krótko mówiąc, za-
przepaszczony, i to w sposób bezpowrotny. 

Chcę też wyraźnie powiedzieć, że mieszkańcy 
Chwałowic, lokalni ekolodzy, miłośnicy przyrody 
nie tylko są przerażeni tym wariantem przebiegu 
szybkiej kolei, ale też uważają – i słusznie – że linia 
wytyczona została tak niefortunnie, że doprowa-
dzi to niestety do wykwaterowań, do opuszczenia 
przez mieszkańców terenów, którymi oni się za-
opiekowali. Już pomijam utratę wartości tych nie-
ruchomości, utratę wartości tego wszystkiego, co 
było przedmiotem ich aktywności, pracy, zaanga-
żowania etc.

Jest jeszcze czas na to, aby dokonać korekty. 
Chciałbym więc zwrócić się do pana premiera, aby 
zaangażował się on w tę sprawę i przywrócił tym 
wszystkim mieszkańcom nadzieję, że obecny stan 
rzeczy zostanie utrzymany, że ten dorobek, który 
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jest wynikiem wielu lat ogromnej pracy wielu lu-
dzi, nie zostanie, krótko mówiąc, zniweczony. I to 
jest moje pierwsze oświadczenie. 

Drugie, tak jak powiedziałem, będzie bardzo 
krótkie. Skierowane jest ono do ministra finansów. 
Tak jak w ubiegłym roku to uczyniłem, zwracam 
się z prośbą o informację, ile pieniędzy dodruko-
wano w roku 2021 – nie liczę oczywiście wymiany 
banknotów zużytych na nowe – i jaki jest stan re-
zerw złota w Narodowym Banku Polskim na koniec 
2021 r. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Rzeczywiście zmieścił się pan senator w czasie 

z zapasem.
Oświadczenie wygłosi pan senator Wojciech 

Konieczny.

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Swoje oświadczenie kieruję do ministra zdro-

wia, pana Adama Niedzielskiego.
Panie Ministrze, w  zeszłym tygodniu pod-

czas obrad Komisji Zdrowia minister Gadomski 
przekazał informację, że rząd planuje utworzyć 
w przyszłym roku lub w najbliższych latach 15 ty-
sięcy miejsc opieki długoterminowej w polskich 
szpitalach.

Chciałbym się wobec tego dowiedzieć, kosz-
tem których oddziałów powstaną te łóżka, o któ-
rych pan minister mówił. Wiem, że pan minister 
przekazał, że będą o tym decydowali dyrektorzy 
szpitali, ale nie jest możliwe, aby ministerstwo nie 
przygotowało odpowiednich wyliczeń i odpowied-
nich wskazówek. Więc zadaję konkretne pytanie: 
jakie oddziały szpitalne mają być przekształcone 
w oddziały opieki długoterminowej? Które to będą 
oddziały i jak dużo łóżek z poszczególnych specja-
lizacji zostanie zamienionych na łóżka opieki dłu-
goterminowej? Jeżeli to możliwe, prosiłbym o dane 
z podziałem na województwa. Jeśli nie ma takie-
go opracowania, to proszę o przekazanie danych 
szacunkowych. Czego ministerstwo się spodzie-
wa? Ile pieniędzy z Funduszu Medycznego planuje 
wydać na przekształcenie tych właśnie oddziałów 

w oddziały opieki długoterminowej? I dodatko-
we pytanie: jaką kadrą dysponuje Ministerstwo 
Zdrowia, kto ma pracować w tych oddziałach i jak 
szybko w związku z tym one mają być przekształca-
ne? Jaki jest plan, które miesiące którego roku mają 
być konkretnie wskazane jako czas, w których te 
oddziały mają przestać istnieć jako oddziały funk-
cjonujące do tej pory i mają być zmienione w od-
działy opieki długoterminowej? Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Teraz poproszę panią senator Magdalenę 

Kochan.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja moje oświadczenie kieruję do pani minister 

rodziny i polityki społecznej.
Pani Minister, w roku 2009 albo w 2008, być 

może nawet wcześniej, zdejmowaliśmy ze żłobków 
taką zbroję małych szpitali. Tylko że to doprowa-ę małych szpitali. Tylko że to doprowa- małych szpitali. Tylko że to doprowa-że to doprowa-to doprowa-
dziło do tego, że ilość miejsc w żłobkach wzrosła 
lawinowo. Rodzice mają pewność, że dzieciaki są 
dobrze zaopiekowane.

Dzisiaj rozmawiałam z  wiceprezydentem 
Katowic, który próbuje zdjąć podobny gorset z ta-
kich domów dla matek z małoletnimi dziećmi lub 
kobietami w ciąży, które nie mają własnego schro-
nienia i potrzebują wsparcia gminy. Słyszymy od 
lat o dezinstytucjonalizacji. Wiemy, że bez instytu-
cji, bez stołówek, pralni, osobnych kuchni mlecz-
nych, osobnych kuchni jarzynowo-jakichś tam 
o wiele łatwiej sprawować opiekę nad ludźmi, któ-
rzy potrzebują naszego wsparcia. Gmina Katowice 
ma kilka mieszkań, które chce dla takich samot-
nych kobiet uruchomić. Są to mieszkania, które 
mają kuchnię, łazienkę, ale nie mają osobnej ja-
dalni i osobnej pralni. I to stoi na przeszkodzie, 
żeby gmina mogła wspomagać swoje mieszkan-
ki. Ja tego nie rozumiem. W związku z tym albo 
gdzieś na drodze samorząd – ministerstwo, mini-
sterstwo – samorząd gubicie państwo kartki, albo 
ktoś z ministerstwa nie jest do końca kompetentny, 
bo na każdym posiedzeniu komisji słyszę, że dez-
instytucjonalizacja to jest ten kierunek w polityce 



276

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 16 grudnia 2021 r.

Oświadczenia

społecznej, który państwo nie tylko wspieracie, ale 
także staracie się inicjować.

W związku z tym mam pytanie: czy pomożecie 
mieszkańcom Katowic w zdezinstytucjonalizowa-
nych mieszkaniach doczekiwać swoich własnych 
mieszkań? Czy pomożecie samorządowi zreali-
zować cele, dla których jest, czyli pomoc swoim 
mieszkańcom i w normalnych domowych warun-
kach? Co stoi na przeszkodzie, że państwo im na 
to nie pozwalacie? Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękujemy bardzo, Pani Senator.
W tej chwili głos zabierze pan senator Stanisław 

Gawłowski.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kilkanaście tygodni temu kierowałem oświad-

czenie do prokuratora generalnego z pytaniem, czy 
prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie 
wielkich strat w obszarze dotyczącym energetyki. 
Usłyszałem, że żaden z prokuratorów nie zajmuje 
się tymi sprawami. W związku z tym chciałbym 
zgłosić oświadczenie w formie zawiadomienia 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i doprowa-
dzenia do strat wielkiej wartości w kilku obszarach.

Pierwszy dotyczy budowy bloku energetycz-
nego w Ostrołęce. Budowa tego bloku została za-
powiedziana w trakcie kampanii w 2015 r. przez 
polityków PiS z późniejszą panią premier Beatą 
Szydło na czele. Ta decyzja zapadła, wydano miliar-
dy złotych. Okazało się, że są to pieniądze wyrzuco-
ne w błoto. Wnoszę w związku z tym o rozpoczęcie 
postępowania wyjaśniającego, kto, kiedy i na jakich 
zasadach podejmował decyzje zarówno na pozio-
mie wysokim urzędniczym, jak i na poziomie za-
rządów właściwych spółek.

Również zgłaszam podejrzenie o  popełnie-
niu przestępstwa w  części dotyczącej bloku 
w  Jaworznie. Wydano tam ok. 6 miliardów zł. 
Inwestycja została zrealizowana, ale blok nie dzia-
ła, doszło do awarii. Nie są znane przyczyny awarii. 
Wiadomo, że codzienny przestój to są milionowe 
straty. Jeżeli ta sytuacja potrwa dalej, to tych 6 mi-
liardów zł zostanie bezpowrotnie straconych.

Chciałbym również zawiadomić pana proku-
ratora generalnego o podejrzeniu przestępstwa 
w części dotyczącej Turowa, dlatego że codzien-
nie są naliczane Polsce kary w wysokości 0,5 mi-
liona euro. Te kary wynikają z braku właściwego 
przeprowadzenia procesu wynikającego z prawa 
międzynarodowego, m. in konwencji z Espoo, tu-
dzież dyrektyw unijnych, jak również prawa krajo-
wego. Za to odpowiadają bardzo konkretne osoby, 
bardzo konkretni urzędnicy, bardzo konkretni 
przedstawiciele zarządów spółek.

I ostatnia sprawa, co do której mam podejrze-
nie popełnienia przestępstwa, to dokonanie zakupu 
aktywów od zakładów elektrociepłowniczych, od 
spółki EDF w 2017 r. Wydano na ten cel 4 miliardy 
270 milionów zł. Już wtedy było wiadomo, że Unia 
Europejska, świat odchodzi od węgla. Kupienie 
aktywów, które de facto teraz obciążają podatnika 
i są powodem tego, że w najbliższym czasie, przez 
następne lata będziemy wydawać z budżetu pań-
stwa dziesiątki milionów złotych na restruktury-
zację i zamykanie zakładów korzystających z węgla 
jako surowca, de facto doprowadziło do wydania 
bezpodstawnie tak ogromnych pieniędzy. Dziękuję 
bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pani senator Joanna Sekuła.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Moje oświadczenie kieruję do pana premiera.
Panie Premierze!
Pandemia COVID cały czas wywiera niebaga-

telny wpływ zarówno na zdrowie Polek i Polaków, 
jak i na kondycję naszej gospodarki. Wiele firm 
z małych ojczyzn – należących do polskich rodzin 
– które upadły podczas minionych miesięcy, wciąż 
nie wznowiło swojej działalności, nie tylko z po-
wodu braku pieniędzy na pokrycie strat poniesio-
nych podczas kolejnych lockdownów, ale często też 
z tego powodu, że kogoś już zabrakło, bo zabrał go 
COVID. 

To nie jest frazes czy slogan, naprawdę je-
dyną możliwością powstrzymania kryzysu 
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Oświadczenia

gospodarczego, który nabiera coraz większego roz-
pędu, jest otrzymanie od Unii Europejskiej środków 
z Funduszu Odbudowy, pieniędzy, które pozwolą 
odbudować się polskim przedsiębiorcom i przed-
siębiorczyniom, a przez to i całemu społeczeństwu. 
Niestety przerażające są głosy unijnych polityków, 
którzy mówią wprost, że Polska weszła w otwarty 
spór z reprezentantami wspólnoty, którym zależy na 
przeciwdziałaniu korupcji, łamaniu zasad państwa 
prawa, działaniu organów państwa w jego granicach. 
Tym samym oburza fakt nieprowadzenia rozmów 
dyplomatycznych na linii Warszawa – Bruksela, 
które doprowadziłyby do wypłacenia Polsce ponad 
160 miliardów euro dotacji oraz pożyczek. Ostatnie 
doniesienia płynące z Komisji Europejskiej mówią 
jasno: Polki i Polacy nie otrzymają w pierwszym pół 
roku 2022 r. nawet zaliczki. Kiedy inne państwa Unii 
Europejskiej rozliczają już pierwsze transze dofina-
sowań, polski rząd nie robi nic, aby zagwarantować 
obywatelom należne im środki.

Panie Premierze, z  tego miejsca apeluję do 
pana, aby przy użyciu niezbędnych instrumen-
tów, jakimi niewątpliwie są ustrojowe pozycje sze-
fa MSZ oraz ministra do spraw europejskich, jak 
najszybciej podjąć rozmowy z Unią Europejską. 
Nie możemy dopuścić do tego, aby przez nieudol-
ność rządzących i wskutek próby wprowadzenia 
autorytarnych rządów obywatele i obywatelki nie 
otrzymali tak potrzebnych w dzisiejszych czasach 
środków. Musi pan być świadomy tego, że każda 
próba zawieszenia rozmów, bierność wobec orga-
nów Komisji Europejskiej i inne zaniechania doty-
czące wypłat ogromnych środków dla Polski będą 
przez nas interpretowane jako działanie jawnie 
sprzeczne z polskim interesem narodowym i ra-
cją stanu, i będzie to działanie na szkodę obywateli. 
Nie ma na co czekać. Jak mawiał klasyk, te pienią-
dze się Polakom po prostu należą.

Oświadczenie składam w imieniu własnym 
oraz licznej grupy senatorów. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Jako ostatnia głos zabierze pani senator Beata 

Małecka-Libera.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Dzień dobry, Panie Marszałku.

Wysoka Izbo, no, powiedziałam „dzień dobry” 
zamiast… Po całym dniu to już chyba wszyscy 
mamy dość.

Swoje oświadczenie kieruję do pana ministra 
zdrowia, ale także do pana ministra Dworczyka, 
który odpowiada za realizację programu szczepień.

Panie Ministrze, ja po prostu domagam się, 
aby pan zaczął realizować wszystkie wydane ust-
ne zalecenia i oparł je na przepisach prawa. Na 
ostatniej konferencji przedstawiono wiele róż-
nych pomysłów dotyczących zmian restrykcji 
wystosowanych w stosunku do społeczeństwa, 
które nie mają odzwierciedlenia w prawie. To, co 
wczoraj było obiecywane Wysokiej Izbie, że dzi-
siaj w Sejmie zostaną przyjęte regulacje dotyczące 
kontroli i możliwości sprawdzania paszportu co-
vidowego, okazało się fikcją. Wczoraj posiedzenie 
Komisji Zdrowia w Sejmie w zasadzie nie odbyło 
się… Zresztą przebieg tego, co tam widzieliśmy, 
był tak żenujący, że kiedy oglądaliśmy te sceny… 
Ja po prostu nie mogę uwierzyć, że nikt nie pa-
nuje nie tylko nad Komisją Zdrowia, ale w ogó-
le nad stanowieniem prawa w Sejmie. Nie może 
być tak, że ruchy antyszczepionkowe, grupa an-
tyszczepionkowa dominuje. Nie może być tak, że 
komisja jest sparaliżowana i nikt na to nie reagu-
je, mimo że przecież minister zapowiadał, że ta-
kie regulacje będą, także tutaj, w tej Izbie. W jaki 
sposób pracodawca ma sprawdzać paszport covi-
dowy swojego pracownika? W jaki sposób ma wy-
egzekwować fakt okazania tego paszportu, skoro 
nie ma do tego stosownych przepisów i rozporzą-
dzeń? To jest obowiązek pana, Panie Ministrze, 
żeby to prawo ustanowić.

Druga kwestia dotyczy liczby osób mogących 
przebywać w miejscach publicznych. Zostało to 
ograniczone do 30% miejsc… Panie Ministrze, pan 
wie i wszyscy wiemy, że jest to absolutna fikcja. Co 
z tego, że pierwsza grupa osób będzie wpuszczona 
zgodnie z zasadami przekazanymi przez pana mi-
nistra, skoro później wejdą tam dodatkowo osoby 
posiadające paszport? Jak można doprowadzić do 
sytuacji, w której osoby zaszczepione i niezaszcze-
pione świadomie w tych miejscach się będą groma-
dzić i będą się ze sobą mieszać?

I coś, co najbardziej zaskoczyło nas wszyst-
kich i co jest po prostu absolutnie niedopuszczal-
ne. Obecnie wydane rozporządzenie o zamknięciu 
pubów i klubów nocnych nie będzie respektowane 
w okresie sylwestra. No przecież… W jaki sposób 
osoby zajmujące się epidemią, naukowcy, lekarze 
mają rozumieć tego typu luźny przepis? W jaki 
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sposób ludzie, którzy przygotowują się w tej chwi-
li do różnych imprez świątecznych i sylwestro-
wych, mają interpretować to prawo? Co to znaczy? 
Że dzisiaj nosimy maski, zachowujemy odstęp, 
mówimy, że jest epidemia, że jest wysoka śmier-
telność w kraju, a w sylwestra i w Nowy Rok wszy-
scy się gromadzimy, bawimy i cieszymy z tego, że 
jesteśmy?

Panie Ministrze, to na panu ciąży ten obo-
wiązek. Nie na posłach, nie na jakichś ustawach 
poselskich, tylko na panu. Pan na konferencji ogła-
szał te restrykcje. Proszę je teraz wyegzekwować. 
Dziękuję. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Informuję, że protokół trzydziestego czwartego 

posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X ka-
dencji zostanie udostępniony senatorom w termi-
nie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam trzydzieste czwarte posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał- 
kowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 24)
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34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14, 15 i 16 grudnia 2021 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik + - + + - + - - - - - - + - + - - - - -
  2 P. Arndt + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  3 W. Bernacki + - . . . . - - - - - - + - + - - - - -
  4 H. Bieda + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  5 G. Bierecki + . + + - + - - - - - - + - + - - - - -
  6 P. Błaszczyk + - + + - + - - - - - - + - + - - - - -
  7 R. Bober + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  8 J. Bogucki + - + + - + - - - - - - + - + - - - - -
  9 M. Borowski + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  10 B. Borusewicz + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12 M. Bosacki + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  13 K. Brejza + . + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  14 M. Budner + - + + - + - - - - - - + - + - - - - -
  15 J. Bury + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  16 J. Chróścikowski + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  17 A. Chybicka + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  18 L. Czarnobaj + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  19 G. Czelej + - + + - + - - - - - - - - + - - - - -
  20 J. Czerwiński + - + + - + - - - - - - + - + - - - - -
  21 D. Czudowska + - + + - + - - - - - - + - + - - - - -
  22 W. Dobkowski + - + + - + - - - - - - + - + - - - - -
  23 R. Dowhan + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 A. Dunin + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  25 W. Durlak + - + + - + - - - - - - + - + - - - - -
  26 J. Fedorowicz + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  27 Z. Frankiewicz + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  28 E. Gawęda + - + + - + - - - - - - + - + - - - - -
  29 S. Gawłowski . + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  30 B. Godyla + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  31 S. Gogacz + - + + - + - - - - - - + - + - - - - -
  32 M. Golba + . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
  33 A. Gorgoń-Komor + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  34 T. Grodzki + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  35 J. Gromek . + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  36 M. Gromko + - + + - + - - - - - - + - + - - - - -
  37 J. Hamerski + - + + - + - - - - - - + - + - - - - -
  38 J. Hibner + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  39 J.M. Jackowski + ? + + - + - - - - - - + - + - - - - -
  40 D. Jazłowiecka + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  41 M. Kamiński . + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  42 S. Karczewski + - + + - + - - - - - - + - + - - - - -
  43 K. Kleina + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  44 B. Klich + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  45 A. Kobiak + . + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  46 M. Koc + - + + - + - - - - - - + - + - - - - -
  47 M. Kochan + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  49 W. Komarnicki + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  50 M. Komorowski + - + + - + - - - - - - + - + - - - - -
  51 W. Konieczny + . + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  52 T. Kopeć + + + + - + - - - - - - + - + - - - - -
  53 M. Kopiczko + - + + - + - - - - - - + - + - - - - -
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  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 91 84 95 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98
  Za 91 47 93 45 52 96 52 51 52 52 51 52 96 50 97 50 50 50 50 50
  Przeciw 0 35 0 50 44 0 45 46 45 45 45 45 1 46 0 46 47 47 48 48
  Wstrzymało się 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
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34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14, 15 i 16 grudnia 2021 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1 R. Ambrozik - - + + + + . . . . . . . . . . + + - -
  2 P. Arndt + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  3 W. Bernacki - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  4 H. Bieda + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  5 G. Bierecki - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  6 P. Błaszczyk - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  7 R. Bober + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  8 J. Bogucki - - + + + + - - - - - - - - - - + - - -
  9 M. Borowski + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  10 B. Borusewicz + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  11 B. Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12 M. Bosacki + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  13 K. Brejza + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  14 M. Budner - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  15 J. Bury + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  16 J. Chróścikowski . . + + + + - . - - - - - - - - . + . -
  17 A. Chybicka + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  18 L. Czarnobaj + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  19 G. Czelej - + + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  20 J. Czerwiński - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  21 D. Czudowska - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  22 W. Dobkowski - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  23 R. Dowhan + + + + + + - - + + + + + - - - + + - +
  24 A. Dunin + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  25 W. Durlak - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  26 J. Fedorowicz + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  27 Z. Frankiewicz + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  28 E. Gawęda - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  29 S. Gawłowski + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  30 B. Godyla + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  31 S. Gogacz - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  32 M. Golba - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  33 A. Gorgoń-Komor + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  34 T. Grodzki + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  35 J. Gromek + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  36 M. Gromko - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  37 J. Hamerski - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  38 J. Hibner + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  39 J.M. Jackowski - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  40 D. Jazłowiecka + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  41 M. Kamiński + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  42 S. Karczewski - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  43 K. Kleina + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  44 B. Klich + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  45 A. Kobiak + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  46 M. Koc - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  47 M. Kochan + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  49 W. Komarnicki + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  50 M. Komorowski - - + + + + - - - - + - - - - - + + - -
  51 W. Konieczny + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  52 T. Kopeć - - + + + + - - - - - - - - - - + - - -
  53 M. Kopiczko - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -



Wyniki głosowań
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34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14, 15 i 16 grudnia 2021 r.

     21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 W. Kraska - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  55 K. Kwiatkowski + + + + + + - + + + + + + - + - + + - +
  56 S. Lamczyk + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  57 J.F. Libicki + + + + + + - - + + + + + - + - + + + +
  58 M. Łuczak - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  59 J. Łyczak - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  60 R. Majer - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  61 B. Małecka-Libera + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  62 R. Mamątow - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  63 M. Martynowski - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  64 E. Matecka + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  65 A. Mężydło + + + + + + + + + + + + + . + - + + - +
  66 G. Morawska-Stanecka + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  67 K. Mróz - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  68 B. Orzechowska - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  69 S. Ożóg - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  70 A. Pająk - - + + + + - - - - - - - - - - + + . -
  71 J. Pęcherz + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  72 M. Pęk - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  73 W. Piecha - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  74 M. Plura + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  75 A. Pociej + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  76 Z. Pupa - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  77 J. Rotnicka + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  78 J. Rusiecki - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  79 S. Rybicki + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  80 J. Sagatowska - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  81 J. Sekuła + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  82 M. Seweryński - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  83 W. Skurkiewicz - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  84 K. Słoń - - + + + + - - - - - - - - - - + - - -
  85 L. Staroń - - + + + + - - ? ? ? + + - ? - ? ? ? +
  86 A. Szejnfeld + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  87 A. Szwed - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  88 R. Ślusarz - - + + + + - - - - - . - - - - + + - -
  89 R. Świlski + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  90 D. Tobiszowska - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  91 W. Tyszkiewicz + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  92 K.M. Ujazdowski + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  93 J. Wcisła + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  94 K. Wiatr - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  95 J. Włosowicz - - + + + ? - - - - - - - - - - + + - -
  96 A. Zając - - + + + + - - - - - - - - - - + + - -
  97 J. Zając - - + + + + - - - - + + - - - - + + - -
  98 B. Zdrojewska + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  99 B. Zdrojewski + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
  100 W. Ziemniak + + + + + + - - + + + + + - + - + + - +
 
  Głosujących 98 98 99 99 99 99 98 97 98 98 98 97 98 97 98 98 98 99 97 99
  Za 50 51 99 99 99 98 2 3 49 50 52 52 51 1 49 1 97 95 2 51
  Przeciw 48 47 0 0 0 0 96 94 48 47 45 45 47 96 48 97 0 3 94 48
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0
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34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14, 15 i 16 grudnia 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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34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14, 15 i 16 grudnia 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 97 97 98 98 97 98 99 99 99 99 99 99 99
  Za 1 51 98 50 98 99 99 97 97 98 98 97 52 98 99 99 99 99 96 73
  Przeciw 98 46 1 47 0 0 0 0 0 0 0 0 46 1 0 0 0 0 0 1
  Wstrzymało się 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25
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34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14, 15 i 16 grudnia 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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34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14, 15 i 16 grudnia 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 98 98 98 98 98 98 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 97 98
  Za 95 48 50 52 50 1 1 52 98 98 98 98 97 98 98 51 98 98 97 98
  Przeciw 1 50 48 45 47 97 96 44 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0
  Wstrzymało się 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
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34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14, 15 i 16 grudnia 2021 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  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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34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14, 15 i 16 grudnia 2021 r.

     81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  54 W. Kraska + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  55 K. Kwiatkowski - + + + + + - + + + + + + - + + + + + +
  56 S. Lamczyk - + + + + + - + + + + + + - + + + + + +
  57 J.F. Libicki - + + + ? + - + + + + + + - + + + + + +
  58 M. Łuczak + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  59 J. Łyczak + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  60 R. Majer + . - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  61 B. Małecka-Libera - + + + + + - + + + + + + - + + + + + +
  62 R. Mamątow + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  63 M. Martynowski + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  64 E. Matecka - + + + + + - + + + + + + - + + + + + +
  65 A. Mężydło - + + + + + - + + + + + + - + + + + + +
  66 G. Morawska-Stanecka - + + + + + - + + + + + + - + + + + + +
  67 K. Mróz + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  68 B. Orzechowska + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  69 S. Ożóg + - - - + + - - - + - + + + - - + + - -
  70 A. Pająk + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  71 J. Pęcherz - + + + + + - + + + + + + - + + + + + +
  72 M. Pęk + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  73 W. Piecha + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  74 M. Plura - + + + + + - + + + + + + - + + + + + +
  75 A. Pociej - + + + + + - + + + . + + - + + + + + +
  76 Z. Pupa + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  77 J. Rotnicka - + + + + + - + + + + + + - + + + + + +
  78 J. Rusiecki + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  79 S. Rybicki - + + + + + - + + + + + + - + + + + + +
  80 J. Sagatowska + - - - + + + + - + - + + + - - + + - -
  81 J. Sekuła - + + + + + - + + + + + + - + + + + + +
  82 M. Seweryński + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  83 W. Skurkiewicz + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  84 K. Słoń + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  85 L. Staroń + ? ? ? + + - + + + + + + + + + + + ? +
  86 A. Szejnfeld - + + + + + . + + + + + + - + + + + + +
  87 A. Szwed + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  88 R. Ślusarz + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  89 R. Świlski - + + + + + - + + + + + + - + + + + + +
  90 D. Tobiszowska + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  91 W. Tyszkiewicz - + + + + + - + + + + + + - + + + + + +
  92 K.M. Ujazdowski - + + + + + - + + + + + + - + + + + + +
  93 J. Wcisła - + + + + + - + + + + + + - + + + + + +
  94 K. Wiatr + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  95 J. Włosowicz + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  96 A. Zając + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  97 J. Zając + - - - + + - + - + - + + + - - + + - -
  98 B. Zdrojewska - + + + + + - + + + + + + - + + + + + +
  99 B. Zdrojewski - + + + + + - + + + + + + - + + + + + +
  100 W. Ziemniak - + + + + + - + + + + + + - + + + + + +
 
  Głosujących 98 96 98 98 98 96 97 98 97 98 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99
  Za 48 50 51 50 96 96 3 96 51 97 50 98 97 49 51 51 99 99 51 52
  Przeciw 50 45 46 47 0 0 94 2 46 1 47 0 0 49 48 48 0 0 47 47
  Wstrzymało się 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
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34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14, 15 i 16 grudnia 2021 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
  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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34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14, 15 i 16 grudnia 2021 r.

     101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
  54 W. Kraska - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  55 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  56 S. Lamczyk + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  57 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  58 M. Łuczak - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  59 J. Łyczak - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  60 R. Majer - - + - - - - - + - + - - + - + - + + -
  61 B. Małecka-Libera + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  62 R. Mamątow - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  63 M. Martynowski - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  64 E. Matecka + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  65 A. Mężydło + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  66 G. Morawska-Stanecka + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  67 K. Mróz - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  68 B. Orzechowska - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  69 S. Ożóg - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  70 A. Pająk - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  71 J. Pęcherz + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  72 M. Pęk - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  73 W. Piecha - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  74 M. Plura + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  75 A. Pociej + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  76 Z. Pupa - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  77 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  78 J. Rusiecki - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  79 S. Rybicki + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  80 J. Sagatowska - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  81 J. Sekuła + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  82 M. Seweryński - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  83 W. Skurkiewicz - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  84 K. Słoń - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  85 L. Staroń ? + + ? + + ? ? + ? + - ? + . + . + + .
  86 A. Szejnfeld + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  87 A. Szwed - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  88 R. Ślusarz - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  89 R. Świlski + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  90 D. Tobiszowska - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  91 W. Tyszkiewicz . + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  92 K.M. Ujazdowski + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  93 J. Wcisła + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  94 K. Wiatr - - + - - + - - + - . - - + - + - + + -
  95 J. Włosowicz - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  96 A. Zając - - + - - + - - + - + - - + - + - + + -
  97 J. Zając - - + + - + - + + - + - + + ? + + + + -
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  99 B. Zdrojewski + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  100 W. Ziemniak + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
 
  Głosujących 98 99 99 98 99 99 99 99 99 99 98 99 99 99 98 98 97 99 99 98
  Za 50 51 99 51 51 97 50 51 98 51 98 2 50 99 50 98 50 98 98 50
  Przeciw 47 48 0 45 48 2 48 47 1 47 0 50 48 0 47 0 47 1 1 48
  Wstrzymało się 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 47 1 0 1 0 0 0 0 0
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34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14, 15 i 16 grudnia 2021 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     121 122 123 124 125 126
  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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     121 122 123 124 125 126
  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 98 92 96 96
  Za 97 51 97 79 47 49
  Przeciw 0 1 0 2 49 47
  Wstrzymało się 2 47 1 11 0 0
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Przemówienie senatora Marcina Bosackiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Historia to znakomita nauczycielka życia. Daje nam mądrość, inspirację i na-

dzieję. A jednocześnie przestrzega, wskazuje zagrożenia i błędy. Wierzę, że jeśli 
nauczymy się korzystać z tych wskazówek, uda nam się zmienić świat na lepsze.

Z wydarzeń początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, powstania 
„Solidarności”, zaangażowania społeczeństwa w proces zmian, prawdziwej 
eksplozji entuzjazmu i nadziei, płynie ważna inspiracja: wiara, że człowiek po-
trafi stanąć naprzeciw największego nawet aparatu opresji i pokonać nieludzką 
władzę, zakodowana w naszej zbiorowej świadomości wiedza, że żadna niespra-
wiedliwość, także ta zinstytucjonalizowana, która wydawać się może trwała 
i niezmienna, nie jest wieczna i nie jest niepokonana.

Z reakcji ówczesnej władzy na powstanie „Solidarności”, na ten społeczny 
zryw ku wolności również płynie ważna nauka. Tamta władza, która poczuła się 
zagubiona w nowej rzeczywistości, która nie potrafiła zrozumieć i zaakcepto-
wać zmian, zareagowała strachem, obawą o utratę pozycji, odebranie przywile-
jów, a czasem o zwykłą konieczność zmiany swoich zwyczajów i wcześniejszych 
przekonań. Strach zaś podpowiedział rozwiązanie najgorsze – walkę z tym, co 
nowe, nieznane, obce. Dziś lepiej już rozumiemy, że kiedy ktoś nie radzi sobie 
z rzeczywistością, a jego żądza utrzymania władzy zaćmiewa mu umysł, ucie-
ka w agresję i obłąkańczo broni swoich pozycji, nawet kosztem życia, zdrowia 
i wolności innych.

Ludzie z mojego pokolenia, wspominając niedzielę 13 grudnia 1981 r., najczę-
ściej mówią, że włączali telewizory i „nie było «Teleranka»”. Ale tamtego dnia 
zniknęło dużo więcej niż ulubiony program dzieci. Zniknęła wolność, zniknęła 
nadzieja, a w wielu domach zniknęli ludzie. Jeszcze w nocy z soboty na niedzielę 
funkcjonariusze ZOMO rozpoczęli akcję aresztowań działaczy demokratycznej 
opozycji. W akcji „Jodła”, której celem było aresztowanie i osadzenie wytypo-
wanych przez władze osób w przygotowanych wcześniej aresztach i ośrodkach, 
wzięło udział 10 tysięcy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Według różnych 
źródeł w pierwszym tygodniu stanu wojennego pozbawiono wolności ok. 5–6 ty-
sięcy osób, a liczba ta podwoiła się w kolejnych tygodniach. Postawiono zarzuty 
prokuratorskie i skazano na kary więzienia ok. 4 tysięcy ludzi. Wiele tysięcy 
wyrzucono z pracy i pozbawiono źródeł dochodu. W samej kopalni „Piast” po pa-
cyfikacji strajku zwolniono 2 tysiące osób. Pracę straciło ok. 800 niewygodnych 
dla władzy dziennikarzy. Zamykano tytuły prasowe, delegalizowano stowarzy-
szenia studenckie i artystyczne. W charakterystyczny dla rządów autorytarnych 
sposób zwalczano inteligencję, którą uznawano za szczególnie groźną dla władzy.

Stan wojenny zebrał także tragiczne żniwo, zabierając życie ludzkie. To ofiary 
pacyfikacji kopalni „Wujek”, ofiary tłumienia pokojowych demonstracji na te-
renie całego kraju, ludzie zastrzeleni i pobici na śmierć – w aresztach śledczych, 
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w więzieniach, na komisariatach, na ulicach i placach. Pozwolę sobie wymienić 
tych, którzy zaginęli w moim rodzinnym mieście, by ich nazwiska wybrzmia-
ły w Wysokiej Izbie i byśmy nigdy nie zapomnieli ich tragedii. To pobici na 
śmierć przez milicyjnych siepaczy Wojciech Cieślewicz, Piotr Majchrzak i Jan 
Ziółkowski. Cześć ich pamięci!

Stan wojenny najczęściej określa się mianem wojskowego zamachu stanu 
dokonanego w imię obrony interesów starego reżimu. Paradoksalnie jednak, 
wbrew intencjom zamachowców, stał się on ich ostatnim krzykiem. Decyzja 
o jego wprowadzeniu oraz podejmowane później działania najdobitniej pokazały 
bezsens tamtej władzy, jej nieudolność i bezmyślność. Nie rozwiązano żadnego 
z podstawowych problemów kraju, w tym szczególnie nie sprostano wyzwa-
niom stojącym przed gospodarką. Władze podjęły próbę wprowadzenia reform, 
ale ich rezultatem był jedynie znaczący wzrost cen żywności (średnio o 240%), 
opału i energii (o 170%). Zaproponowane rekompensaty, które miały złagodzić 
rosnące koszty życia, okazały się niewystarczające i w efekcie w 1982 r. zano-
towano realny spadek dochodów ludności w porównaniu z rokiem poprzed-
nim. Podjęto próby rewaloryzacji oszczędności i ograniczonego wzrostu płac, 
ale efektem była rosnąca presja inflacyjna. Szacuje się, że w latach 1981–1985 
inflacja w zakresie cen urzędowych wyniosła 15%. Utrzymywała się nierówno-
waga rynkowa oraz braki towarowe, tym bardziej że aby spłacać wysoki dług, 
władze zwiększały eksport towarów. Nie zniknęły zatem kartki, a stan portfeli 
pogarszał się. Władza okazała się bezsilna wobec prawdziwych wyzwań, mając 
do dyspozycji jedynie argument siły. Ale i to nie działało. Opór w społeczeń-
stwie nie malał, a jedynie zszedł głębiej do podziemia. Osadzeni działacze byli 
symbolem dla reszty społeczeństwa, które nabierało przekonania, że system 
nieuchronnie musi runąć.

Wspomnienie stanu wojennego niesie tragiczne refleksje, smutne i poru-
szające, ale z dzisiejszej perspektywy daje także naukę. Nie udało się, milicją 
i wojskiem, czołgami i represjami, zdławić woli społeczeństwa, zniszczyć wiary 
w lepszy świat, wolny i pozbawiony opresyjnej ideologii. Demokracja zwycię-
żyła, nawet jeśli wówczas, w te ciemne grudniowe dni, wydawało nam się, że 
została bezpowrotnie zabrana.

Pamiętajmy o ofiarach, pamiętajmy o tej tragedii i pamiętajmy o tej ważnej 
lekcji. Niech historia będzie naszą nauczycielką. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Czterdzieści lat temu, 16 grudnia 1981 r. w Kopalni Węgla Kamiennego 

„Wujek” w Katowicach miała miejsce najkrwawsza pacyfikacja strajkujących 
w czasie stanu wojennego. Dla Józefa Czekalskiego, Józefa Krzysztofa Gizy, 
Joachima Gnidy, Ryszarda Gzika, Bogusława Kopczaka, Andrzeja Pełki, Jana 
Stawisińskiego, Zbigniewa Wilka i Zenona Zająca to była ostatnia szychta w ży-
ciu. Dwudziestu trzech górników zostało postrzelonych, kilkudziesięciu –zatru-
tych gazem łzawiącym.

Jak dobrze wiemy, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na terenie całej Polski 
wprowadzony został stan wojenny. Wydawało się, że po wydarzeniach grudnio-
wych 1970 r. władze PRL już nigdy nie zdecydują się na użycie wobec swoich 
obywateli przemocy, a żaden Polak nie zginie od kul. Rzeczywistość okazała się 
niestety inna.

W katowickiej kopalni „Wujek” praca została przerwana przez górników już 
w pierwszych chwilach stanu wojennego po tym, jak dowiedzieli się o zatrzyma-
niu przewodniczącego zakładowej „Solidarności” Jana Ludwiczaka. Świadkami 
zatrzymania byli górnicy pracujący na nocnej zmianie, którzy poinformowali 
o zajściu innych pracowników kopalni. Podjęto wówczas decyzję o strajku oku-
pacyjnym, a w napisanej proklamacji domagano się zniesienia stanu wojennego, 
uwolnienia Ludwiczaka i wszystkich internowanych działaczy oraz przestrzega-
nia porozumień zawartych z robotnikami w sierpniu i wrześniu 1980 r. Władza, 
nie godząc się na żadne ustępstwa, zdecydowała się użyć wobec górników siły.

16 grudnia 1981 r. oddziały ZOMO i wojska wtargnęły na teren kopalni. 
W wyniku otwarcia ognia do górników na miejscu zginęło 6 osób, a 3 kolej-
ne zmarły później w szpitalach. W 2009 r., po 28 latach od pacyfikacji kopalni 
i 20 latach od upadku komunizmu, Sąd Najwyższy potwierdził wyroki sądów 
niższych instancji, które skazały na karę więzienia 12 funkcjonariuszy ZOMO. 
Za zbrodnię w kopalni „Wujek” nigdy nie odpowiedzieli ci, którzy wprowadzi-
li stan wojenny, na czele z Wojciechem Jaruzelskim i Czesławem Kiszczakiem. 
Tyle encyklopedycznych faktów.

Ta największa tragedia stanu wojennego to przede wszystkim bezmiar ludz-
kiego hartu ducha, woli walki i wiary w zwycięstwo. Wydarzenia między sierp-
niem 1980 r. a grudniem 1981 r., określane przez historyków mianem karnawału 
„Solidarności”, przyniosły wielu Polakom nadzieję na zmianę sytuacji w kraju. 
Nadzieję okupioną niestety krwią i śmiercią.

Tragedia w kopalni „Wujek” stała się symbolem oporu części Polaków wobec 
stanu wojennego, a 9 zabitych górników weszło do panteonu narodowych boha-
terów walczących o suwerenną Polskę.

W czterdziestą rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek” wydarzenia tamtych 
dni są ciągle żywe.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku!
Senacki projekt uchwały w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek” to po-

trzebna inicjatywa podkreślająca ważność upamiętnienia jednego z najtrud-
niejszych i najtragiczniejszych okresów w historii Polski i Polaków. 13 grudnia 
2021 r. przypadła bardzo ważna data. 40 lat wcześniej, 13 grudnia 1981 r., wpro-
wadzono stan wojenny na terenie całego kraju. W powojennej historii naszego 
kraju grudzień kojarzy się z tragicznymi wydarzeniami, które nigdy nie po-
winny mieć miejsca. Władza po raz kolejny postanowiła użyć siły i przemocy 
wobec swoich obywateli. Okolicznościowy projekt uchwały jest hołdem, wyra-
zem wdzięczności i podziękowaniem dla wszystkich, którzy walczyli o wolność, 
godność i suwerenność naszej ojczyzny w tym trudnym i tragicznym czasie. To 
także przypomnienie najtragiczniejszego wydarzenia związanego ze stanem 
wojennym – pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach. Tragedia wydarzyła 
się 16 grudnia 1981 r. Doszło wtedy do masakry górników, którzy prowadzili 
strajk okupacyjny przeciw ogłoszeniu stanu wojennego. Zmotoryzowane Odwody 
Milicji Obywatelskiej – ZOMO – i wojsko wtargnęły na teren kopalni, gdzie do-
konano masakry na niewinnych ludziach. W wyniku otwarcia ognia do prote-
stujących na miejscu zginęło 6 górników. 3 kolejni zmarli później w szpitalach 
w wyniku odniesionych ran. Podczas pacyfikacji rannych zostało 23 górników.

Z całą stanowczością popieram projekt upamiętniający 40. rocznicę pacyfika-
cji kopalni „Wujek” oraz 9 górników, którzy wtedy zginęli. Należą się im należyty 
szacunek i pamięć. Niech ich ofiara będzie drogowskazem dla nas wszystkich, 
że powinniśmy w życiu walczyć o wolność, godność, gdy ktoś będzie próbował 
ją odebrać. Górnicy z kopalni „Wujek” to jedna z wielu grup, które miały odwagę 
walczyć ze złym systemem pomimo grożących im konsekwencji. Przemoc i roz-
lew krwi nigdy nie przyczynią się do realizacji niszczących celów.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym, w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”, jako 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej składamy hołd zamordowanym oraz wyraża-
my wdzięczność i podziękowania wszystkim walczącym o wolność, godność 
i suwerenność. 

Pacyfikacja kopalni „Wujek” jest w opinii większości historyków najwięk-
szą zbrodnią stanu wojennego. Jak podkreślono na stronach Instytutu Pamięci 
Narodowej, dziewięć ofiar śmiertelnych i kilkudziesięciu rannych – to krwawy 
bilans pacyfikacji strajkującej załogi kopalni „Wujek” w Katowicach, przepro-
wadzonej przez ZOMO i wojsko 16 grudnia 1981 roku, po wprowadzeniu przez 
ekipę gen. Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego. Najmłodszy z zastrzelo-
nych miał zaledwie 19 lat.

„Gdy 13 grudnia 1981 roku o świcie górnicy z katowickiej kopalni «Wujek» 
przygotowywali się do rozpoczęcia pracy, nie wiedzieli jeszcze o gigantycznej 
operacji komunistycznej władzy, wymierzonej w „Solidarność” i miliony po-
pierających ją Polaków. Niepewność wzbudziła natomiast informacja o brutal-
nym zatrzymaniu minionej nocy Jana Ludwiczaka, przewodniczącego Komisji 
Zakładowej NSZZ «Solidarność». Po porannym przemówieniu gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego było już jasne, że to efekt stanu wojennego. Wkrótce zaczął się 
górniczy protest.

Strajkujący domagali się uwolnienia Ludwiczaka oraz innych aresztowanych 
działaczy z całego kraju, a także zniesienia stanu wojennego, co miało umożli-
wić ponowną działalność związku. Stanął nie tylko «Wujek» – na terenie woj. 
katowickiego strajkowało ok. 50 zakładów pracy.

Władze PRL postanowiły spacyfikować «bunt» górników także po to, by za-
straszyć innych. Już 14 grudnia wojsko i milicja przystąpiły do tłumienia pro-
testów. W Jastrzębiu-Zdroju pod kopalnią «Manifest Lipcowy» otworzono ogień 
do górników, raniąc czterech z nich.

Była to zapowiedź najkrwawszej pacyfikacji w okresie stanu wojennego – 
masakry przeprowadzonej przez ZOMO na terenie KWK «Wujek», gdzie strajko-
wało ok. 3 tysięcy górników. Decyzję o użyciu siły podjęto 15 grudnia wieczorem, 
podczas narady Wojewódzkiego Komitetu Obrony. Ogrom sił, które skierowano 
do kopalni – 1471 funkcjonariuszy MO i ZOMO oraz 760 żołnierzy, dysponujących 
22 czołgami i 44 wozami bojowymi – jednoznacznie świadczył o zamiarach ko-
munistów. Początek akcji «odblokowania» kopalni zaplanowano na 16 grudnia.

Kilka minut po godzinie 8.00 teren KWK «Wujek» szczelnie otoczyła milicja, 
do której później dołączyło wojsko. Po wezwaniu strajkujących do rozejścia się 
(niewzruszeni protestujący odśpiewali m.in. «Mazurka Dąbrowskiego»), uży-
ciu armatek wodnych i wyrzutni gazu, rozpoczął się szturm na kopalnię. Na 
teren zakładu wjechały czołgi i wozy bojowe, taranując ogrodzenie. Strajkujący 
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próbowali się bronić m.in. przy użyciu metalowych prętów. Stawiali też po-
śpiesznie barykady.

Największy dramat rozegrał się ok. 12.30, gdy do akcji pacyfikacyjnej skie-
rowano pluton specjalny ZOMO. Funkcjonariusze wyposażeni w pistolety ma-
szynowe zabili sześciu górników. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł potem do 
dziewięciu – trzech rannych zmarło w szpitalu.

Plan zduszenia siłą strajku w KWK «Wujek», a także charakter ran postrza-
łowych ofiar (jamy brzusznej, klatki piersiowej czy czaszki) dowodzą, że ma-
sakra z 16 grudnia była działaniem z premedytacją. Świadczy o tym także fakt 
utrudniania przez wojsko i milicję akcji ratunkowej na terenie kopalni.

Krwawy rezultat pacyfikacji «Wujka» – 9 zabitych i 23 rannych górników (nie 
licząc zatrutych gazem) – przesądził o zakończeniu strajku w dniu masakry, 16 
grudnia. Rany odniosło także kilkudziesięciu funkcjonariuszy milicji i żołnierzy.

Władze komunistyczne postawiły przed sądem organizatorów protestu. 3 
lutego 1982 roku wydano wyroki – dwa tygodnie po umorzeniu śledztwa w spra-
wie odpowiedzialności funkcjonariuszy za użycie broni palnej (rzekoma «obro-
na konieczna»). Na cztery lata więzienia skazano przewodniczącego Komitetu 
Strajkowego Stanisława Płatka. Inni sądzeni, Adam Skwira, Marian Głuch 
i Jerzy Wartak, usłyszeli wyroki trzech lat więzienia.

Potrzeba było aż 27 lat, aby ukarać odpowiedzialnego za krwawą pacyfika-
cję «Wujka» – dowódcę plutonu specjalnego ZOMO sierż. Romualda Cieślaka (24 
czerwca 2008 roku został skazany na sześć lat pozbawienia wolności). Kilkunastu 
jego podwładnych otrzymało kary od trzech i pół roku do czterech lat więzienia.

Przywódcy PZPR, którzy poprzez decyzję o stanie wojennym przypieczęto-
wali los górników, nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Ówczesny szef 
MSW Czesław Kiszczak był sądzony w związku z masakrą w «Wujku» kilkukrot-
nie, począwszy od 1994 roku. W 2008 roku sąd uznał jego «nieumyślną winę», 
jednak rok później były szef MSW został uniewinniony.

– Generał odpowie teraz przed Sędzią Najwyższym – powiedział po śmierci 
Kiszczaka Czesław Kłosek z kopalni «Manifest Lipcowy». Strajkujący wówczas 
górnik do dziś nosi pocisk w kręgosłupie po tamtej akcji milicji”.

Jak podkreślono w uchwale, tragedia w kopalni „Wujek” stała się symbolem 
oporu części Polaków wobec stanu wojennego, a dziewięciu zabitych górników 
weszło do panteonu narodowych bohaterów walczących o suwerenną Polskę. 
„W 40. rocznicę pacyfikacji kopalni «Wujek» wydarzenia tamtych dni są ciągle 
żywe”.

Trzeba podkreślić z całą mocą, zgadzając się z tezą zawartą w uchwale, że 
„pomimo bólu i cierpienia była to wygrana walka o przyszłość naszej Ojczyzny. 
Pamiętamy i pamiętać będziemy. Taka tragedia nie powinna się już nigdy 
powtórzyć”.

Wyrażam wdzięczność za przygotowanie niniejszej uchwały, którą w pełni 
popieram. Jestem zaszczycony, że miałem zaszczyt znaleźć się wśród senatorów, 
którzy wnieśli niniejszy projekt do prac pod dzisiejsze obrady Senatu. Dziękuję 
bardzo.
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Przemówienie senatora Przemysława Błaszczyka  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Rozpatrujemy dziś ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

o podatku od sprzedaży detalicznej. Wprowadza ona istotne zmiany, których 
głównym celem jest powstrzymanie wzrostu inflacji. Rząd zaproponował obni-
żenie niektórych podatków od nośników energii zużywanych przez konsumen-
tów. Przewiduje się czasową obniżkę stawek podatku akcyzowego na niektóre 
paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, 
benzynę silnikową, skroplony gaz LPG i energię elektryczną. Z akcyzy zwolniona 
również będzie sprzedaż energii elektrycznej dla nabywcy końcowego, będącego 
odbiorcą w gospodarstwach domowych.

Ww. ustawa proponuje również zwolnienie z opodatkowania w okresie od 1 
stycznia 2022  do 31 maja 2022 r. sprzedaży detalicznej paliw silnikowych, ben-
zyny, oleju napędowego, biokomponentów i gazu LPG.

Proponowane obniżki na pewno wpłyną na obniżkę cen paliw na stacjach 
benzynowych, która będzie odczuwalna w portfelach Polaków. Czasowe obniżki 
akcyzy na paliwa silnikowe będą realną pomocą w walce z inflacją, natomiast 
obniżenie niektórych podatków od nośników energii zużywanych przez konsu-
mentów jest korzystnym rozwiązaniem dla polskiego konsumenta, które złago-
dzi odczucie wzrostu cen energii na rynkach także światowych.

Powyższe rozwiązania chronią budżety Polaków, za co bardzo dziękuję.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedłożona ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy 

o podatku od sprzedaży detalicznej zakłada m.in. obniżenie akcyzy na paliwa, 
co ma na celu złagodzenie skutków szalejącej inflacji.

Tarcza antyinflacyjna ma obniżyć czasowo, tj. do maja przyszłego roku, staw-
kę podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. 
olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silniko-
wą, gaz skroplony LPG. 

Stawki akcyzy po planowanej obniżce znajdą się na poziomie minimalnego 
opodatkowania akcyzą zgodnie z przepisami unijnymi. Według obowiązujących 
przepisów prawa unijnego nie można wyzerować podatku od energii i paliwa, 
niemniej jednak prawo unijne pozwala na zmniejszenie go do minimum. Z tego 
rozwiązania chce skorzystać Polska w proponowanej ustawie. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Obserwując sytuację na całym świecie, nie możemy nie zauważyć, że ceny 

rosną, co spowodowane jest drożejącym paliwem oraz energią elektryczną, a do 
tego z kolei przyczyniła się pandemia COVID-19. Polska niestety nie stanowi wy-
jątku i my także borykamy się z problemem inflacji. Omawiana ustawa o zmia-
nie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw jest narzędziem, 
jakie proponuje nam rząd, aby powstrzymać wzrost inflacji. Dlatego będę ją 
popierał.

Zwolnienie od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowego 
będącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w okresie 
od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. stanowi ogromną pomoc, zwłaszcza 
ze względu na to, iż przypada w sezonie grzewczym, co z pewnością przyczy-
ni się do znacznych oszczędności dla polskiego społeczeństwa. Stawki akcyzy 
na benzynę silnikową, oleje napędowe, biokomponenty stanowiące samoistne 
paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, 
przeznaczone do napędu silników spalinowych, gazów przeznaczonych do napę-
du silników spalinowych gazu ziemnego, a także akcyzy na energię elektryczną 
za megawatogodzinę w terminie określonym niniejszą ustawą zostaną solid-
nie zmniejszone. Mniejsze stawki cen paliw spowodują wyhamowanie wzrostu 
cen w innych obszarach gospodarki, w tym cen żywności, a także usług. Z kolei 
zwolnienie w przypadku energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodar-
stwa domowe zmniejszy koszty ponoszone przez tę grupę odbiorców. Zmianie 
ulegną także przepisy ustawy o sprzedaży detalicznej, które idą w tym samym 
kierunku i polegają na czasowym wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od 
sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw.

Kolejną pomocą gwarantowaną w procedowanych przepisach jest powie-
rzenie Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizacji rządowego programu udzie-
lania wsparcia finansowego przedsiębiorcom ze strefy nadgranicznej, których 
dochody znacznie się zmniejszyły z powodu czasowego zakazu przebywania na 
określonych obszarach ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego. Polski Fundusz Rozwoju będzie mógł zawrzeć z woje-
wodami, na których obszarze właściwości wprowadzono zakaz, porozumienie 
dotyczące obsługi wsparcia finansowego. Podkreślenia wymaga fakt, że jeśli 
wymagają tego względy słuszności, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
rekompensata będzie mogła zostać przyznana również podmiotom innym niż 
wskazane w art. 1 ustawy o rekompensacie w związku z wprowadzeniem sta-
nu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części wo-
jewództwa lubelskiego. 

Obniżenie stawek akcyzy z pewnością przełoży się na spadek cen paliw na sta-
cjach paliw, a także cen za energię elektryczną, a tym samym spełniony zostanie 
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cel procedowanej ustawy, jakim jest pomoc w walce z inflacją. Jednocześnie na-
leży wskazać, że przepisy niniejszej ustawy wskazują na dodatkową rekompen-
satę dla przedsiębiorców ze strefy objętej czasowym zakazem przemieszczania 
się, co jest pożądane ze względu na przedłużające się trudności na wschodniej 
granicy naszego państwa.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Inflacja w listopadzie wyniosła 7,7% i to nie jest z pewnością jej ostatnie sło-

wo. Proponuję, żebyśmy zeszli na ziemię. Gdybyśmy przyjrzeli się omawianej 
ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, 
to zobaczylibyśmy, że dzięki temu rozwiązaniu olej napędowy i biokomponen-
ty stanowiące paliwa stanieją o 5 gr. Czy ktoś to zauważy? Nie wiem. Benzyny 
silnikowe stanieją potencjalnie o 11 gr., gaz LPG – o 15 gr. A już hit absolutny to 
energia elektryczna, bo gospodarstwo domowe w okresie obowiązywania oma-
wianej ustawy zyska na tym rozwiązaniu 5 zł, może 10 zł rocznie. Góra urodziła 
mysz. Wy co prawda mówicie, że to tylko część tarczy, że wytaczacie armaty, już 
wytoczyliście albo za chwilę je wytoczycie, ale efektów póki co nie widać. Jeszcze 
parę tygodni temu, przypomnę, mówiliście – i to mówili zgodnie i premier, i pre-
zes NBP – że inflacja nie zagraża portfelom Polek i Polaków, że dochody, zarobki 
rosną szybciej niż inflacja. To jest dowód na to, jak bardzo jesteście oderwani od 
rzeczywistości. Teraz już mówicie, że trzeba częściowo zrekompensować skutki 
inflacji. Jest – o ile pamiętam słowa premiera – wręcz taka konieczność. Tempo 
i efekty są imponujące. Gdyby chodziło o wasze pieniądze, o waszą kasę, to daw-
no byłoby już pozamiatane. Dzisiaj mamy jeszcze dodatek osłonowy, ale całość 
to tak naprawdę walka ze skutkami, a nie eliminacja przyczyn.

Warto w tym miejscu przypomnieć, to powtarzamy z uporem, że inflacja nie 
wzięła się znikąd. Parę miesięcy temu, w maju, jeśli dobrze pamiętam, prezes 
NBP oskarżał rząd, mówiąc, że polityka fiskalna w tym roku dokłada 1–1,5% do 
inflacji. Premier w rewanżu wyraźnie dawał do zrozumienia, że to spóźniona 
reakcja Rady Polityki Pieniężnej i że to ona jest odpowiedzialna za inflację. Obaj 
lekceważyli problem. Teraz zgodnie szukają winnych: to albo okropna Unia, 
albo złe USA, Putin, COVID, opozycja, wreszcie Tusk. Inflacja jest jak przysło-
wiowa koza. Ona wam dzisiaj pokazuje rogi. Propozycją tarczy tak naprawdę 
tylko ją głaszczecie. Nawiasem mówiąc, w to głaskanie znakomicie też wpisuje 
się dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Gdy zestawimy stopę procen-
tową, wynoszącą 1,75, z inflacją, to reakcja nie wydaje się wystarczająca. Jak 
tę kozę wprowadzaliście? Przede wszystkim, lista wstydu. To ponad 40 podat-
ków. Nie będę ich wszystkich wymieniał. Tylko w 2021 r.: podatek cukrowy, od 
„małpek”, podatek handlowy od sprzedaży detalicznej, od plastiku, CIT, nowe 
regulacje dotyczące gospodarki odpadami, gospodarki wodnej. To wszystko ge-
neruje dodatkowe koszty i wzrost cen. W 2020 r. – liniowy podatek zdrowotny, 
który wisi jak miecz Damoklesa, podatek minimalny, zmiana reguł, jeśli chodzi 
o amortyzację nieruchomości, leasing, opodatkowanie najmu, likwidacja karty 
podatkowej, największa w historii zmiana, jeśli chodzi o obciążenie podatkowe 
osób prowadzących działalność gospodarczą. 
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To nie są wszystkie wasze grzechy. Oparliście wzrost gospodarczy na kon-
sumpcji finansowej, nawiasem mówiąc, długiem, doprowadziliście do gi-
gantycznego, nienotowanego wcześniej spadku stopy inwestycji. Spada stopa 
oszczędności. Już chyba nawet oszczędności zaczynają się kurczyć. To jest tak 
naprawdę tworzenie warunków, karmienie tej przysłowiowej kozy. Do tego, 
powtarzam z uporem, gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa. To, co tu-
taj się dzieje, zwłaszcza w sektorze energetycznym, woła o pomstę do nieba. 
Nakręcacie tę inflację, mamy do czynienia ze spiralą inflacyjną. Nie mówcie, 
tak jak w przypadku COVID, że chcecie coś zrobić za pół roku, bo reakcja jest 
potrzebna dzisiaj. Ale najważniejsze naszym zdaniem: przestańcie doić pań-
stwo i obywateli. Pomyślcie o państwie, o gospodarce, bo to jest klucz do naszego 
sukcesu. Statystyczne gospodarstwo domowe płaci rocznie 173 zł podatku han-
dlowego. Jeszcze dwa lata temu tego podatku nie było. To ten rząd wprowadził 
ten podatek i podniósł koszty życia. Omawiana ustawa spowoduje spadek cen 
energii o 5 zł rocznie. To nie jest żadna rekompensata. 

Panie Ministrze, czeka tzw. Polski Ład. On jeszcze pogorszy sprawę. Czy 
w związku z tym rząd rozważa zawieszenie Polskiego Ładu, żeby nie pogar-
szać tej sytuacji i nie powodować jeszcze większej drożyzny? Największa droży-
zna – prawie 8%. Dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej dotyczy obniżenia 
kursu złotego. Dolar i euro kosztują więcej, a zatem będzie w dalszym ciągu 
wysoka inflacja. To wina Morawieckiego – wprowadzenie dodatkowych 40 po-
datków. Nietrzymanie wartości złotego to wina prezesa Glapińskiego. I powin-
niśmy o tym pamiętać. Nie ma żadnej pomocy dla szpitali i dla przedsiębiorców. 
Odpowiedzcie na to.

Chciałbym powiedzieć, że rząd za pomocą tego pakietu, który został przed-
stawiony, nie osiągnie nic, bo ten pakiet nie jest antyinflacyjny, tylko proin-
flacyjny. Najlepszą tarczą antyinflacyjną jest niezależny bank centralny, a wy 
upolityczniliście go w taki sposób, że po prostu nie wykonuje swoich funkcji 
konstytucyjnych. Dziękuję.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 34. posiedzenia Senatu

309

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14, 15 i 16 grudnia 2021 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym procedujemy nad ważną nowelizacją ustawy o podatku 

akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Jak podkreślono w uzasadnieniu 
projektu, ustawa przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej ustawą akcyzową, oraz w ustawie 
z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej.

Głównym celem tych zmian jest realizacja działań w obszarze podatków, 
działań zmierzających do powstrzymania wzrostu inflacji. Planowane jest rów-
nież wprowadzenie innych rozwiązań w zakresie podatków. Rozwiązania te, za-
powiedziane w dniu 25 listopada 2021 r., również zmierzają do powstrzymania 
wzrostu inflacji, np. poprzez obniżenie stawek podatku od towarów i usług na 
gaz ziemny i energię elektryczną. Zmiany te zostaną dokonane stosownym roz-
porządzeniem, dlatego nie wymagają zamieszczenia w przedmiotowej ustawie.

Ustawa przewiduje czasową obniżkę stawek podatku na energię elektryczną 
i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące sa-
moistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG. Zaproponowano także 
wprowadzenie zwolnień dotyczących energii elektrycznej wykorzystywanej 
przez gospodarstwa domowe. Ustawa wprowadza czasowe wyłączenie z opo-
datkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw.

Zmiana proponowana w ustawie akcyzowej spowoduje obniżenie stawek 
akcyzy na wymienione wyroby energetyczne do wysokości minimum akcyzo-
wego – wlicza się w to opłatę paliwową i opłatę emisyjną – w taki sposób, że 
wysokość opłaty emisyjnej i opłaty paliwowej pozostanie w roku 2021 i 2022 na 
dotychczasowym poziomie.

W związku z czasowym charakterem proponowanych zmian w przepisach 
epizodycznych ustawy akcyzowej dodano 2 nowe artykuły: art. 163d i art. 164a. 
W art. 163d uregulowano kwestie związane ze zwolnieniem od akcyzy w okre-
sie do dnia 31 maja 2022 r. sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom tej energii 
w gospodarstwach domowych. W art. 164a uregulowano kwestię obniżonych 
stawek akcyzy na niektóre wyroby energetyczne.

W Sejmie za projektem ustawy głosowało 436 posłów, 1 poseł wstrzymał się 
od głosu, a 1 był przeciw.

Popieram niniejszą nowelizację. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Wnoszę o przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 
niektórych innych ustaw przyjętej przez Sejm RP w dniu 9 grudnia 2021 r.

Procedowana ustawa ma na celu przede wszystkim złagodzenie skutków wy-
sokiej inflacji, jaka dotknęła Polskę, a także wiele innych krajów, nie tylko euro-
pejskich. Zadaniem rządu w tej sytuacji jest wspomożenie obywateli w radzeniu 
sobie ze skutkami tej ciężkiej dla gospodarstw domowych sytuacji. Proponowane 
ułatwienia w zakresie obniżek cen, m.in. na paliwa i energię elektryczną, odcią-
żą kieszenie Polaków i, miejmy nadzieję, przyczynią się pośrednio do obniżek 
cen produktów żywnościowych.

Mimo wielu korzystnych zmian dla tzw. zwykłego obywatela, które wpro-
wadza się nowelizacją, nie można nie zauważyć budzącego wątpliwości kon-
stytucyjne, po raz kolejny, trybu procedowania ustawy. Ponadto, za równie 
niekonstytucyjne uważam wprowadzenie do nowelizacji w trakcie jej proce-
dowania przez Sejm zmian, które nie są merytorycznie powiązane z podjętymi 
zmianami w zakresie obniżek cen paliw i energii. Odnoszę się tutaj głównie do 
art. 4 procedowanej ustawy.

W związku z tym uważam, że należy podczas debaty senackiej zwrócić 
uwagę na te 2 aspekty i wprowadzić poprawki, aby zniwelować niekonstytu-
cyjny i niemerytoryczny charakter niektórych regulacji wprowadzanych przez 
nowelizację.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektó-

rych innych ustaw, implementująca dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2020/262 
z dnia 19 grudnia 2019 r., 2020/1151 z dnia 29 lipca 2020 r., a także 2019/2235 
z dnia 16 grudnia 2019 r. i 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r., ustawa, która wpro-
wadza szereg przepisów dotyczących materii podatku akcyzowego, zasługuje na 
poparcie ze względu na sprawiedliwy i słuszny charakter owych zmian.

Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie zwolnienia z akcyzy dla wyrobów 
akcyzowych wykorzystywanych przez siły zbrojne państwa członkowskiego UE 
innego niż państwo członkowskie, na terytorium którego podatek akcyzowy 
jest wymagalny, do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im persone-
lu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te biorą 
udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii 
w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Regulacje te na pewno do-
prowadzą do zwiększenia europejskich zdolności w dziedzinie obrony i zarzą-
dzania kryzysowego oraz wzmocnienia bezpieczeństwa i obrony Unii. Przy tym 
podkreślenia wymaga fakt, że przepisy te będą miały zastosowanie w sytuacji, 
w których siły zbrojne realizują zadania bezpośrednio związane z działaniami 
obronnymi w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, a zwolnienie 
nie ma zastosowania w sytuacji, gdy siły zbrojne nabywają wyroby akcyzowe do 
własnego użytku lub do użytku towarzyszącego im personelu cywilnego w ich 
własnym państwie członkowskim.

Wprowadzenie elektronizacji wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów 
akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji poprzez objęcie tych przemiesz-
czeń kontrolą przemieszczania w ramach systemu EMCS, rozszerzenie definicji 
eksportu o przypadki objęcia wyrobów akcyzowych lub samochodów osobo-
wych procedurą tranzytu zewnętrznego po zwolnieniu ich do wywozu, dopre-
cyzowanie katalogu czynności mających miejsce w składzie podatkowym przez 
uwzględnienie czynności przechowywania oraz przetwarzania wyrobów akcy-
zowych, a także wiele innych zmian wprowadzonych na podstawie dyrektywy 
UE 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. umożliwi swobodny przepływ wyrobów 
akcyzowych z równoczesnym zagwarantowaniem prawidłowego poboru podat-
ku akcyzowego przez państwa członkowskie.

Wprowadzenie możliwości stosowania obniżenia stawki akcyzy o 50% w sto-
sunku do stawek podstawowych na wino wyprodukowane przez małego pro-
ducenta wina, napoje fermentowane wyprodukowane przez małego producenta 
napojów fermentowanych oraz wyroby pośrednie wyprodukowane przez małego 
producenta wyrobów pośrednich przyniesie pozytywne skutki gospodarcze dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
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Dzięki procedowanym przepisom regulacje prawa polskiego z zakresu po-
datku akcyzowego ulegną harmonizacji z przepisami wspólnotowymi. Ponadto 
wiele kwestii zostanie doprecyzowanych, uproszczonych, dzięki czemu polski 
przedsiębiorca będzie mógł poczuć się doceniony.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym procedujemy kolejną ważną nowelizację ustawy o podat-

ku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która dostosowuje polskie prze-
pisy do unijnych dyrektyw dotyczących podatku akcyzowego. Wprowadzone 
zostaną m.in. preferencje podatkowe dla małych, niezależnych producentów 
napojów alkoholowych, polegające na obniżeniu do 50% podstawowej stawki ak-
cyzy, dodaniu definicji małego, niezależnego producenta, a także wprowadzeniu 
systemu certyfikowania dla takich producentów.

Jak podkreślono w  ocenie skutków regulacji do niniejszego projektu, 
„w związku z wprowadzoną w dyrektywie Rady (UE) 2020/262 obligatoryjno-
ścią zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego w przypadku 
przemieszczania produktów energetycznych stałym rurociągiem i związaną 
z tym zmianą art. 64 ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym (UC83), nakładającą na 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego obowiązek obligatoryjnego i bezwa-
runkowego zwalniania z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego każdy 
podmiot, który dokonuje przemieszczania stałym rurociągiem ropopochodnych 
wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, 
zasadnym stało się dokonanie zmiany w §2 w pkt 1 rozporządzenia w sprawie 
określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia ak-
cyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia 
generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do 
jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia za-
bezpieczenia generalnego. 

Zmiana polega na wyłączeniu z §2 wskazanego rozporządzenia rozwiązania 
przyjętego w lit. b, które dotyczy możliwości stosowania przez podmiot prowa-
dzący skład podatkowy, posiadający zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczał-
towego, który przemieszcza z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 
akcyzy rurociągiem ropopochodne wyroby akcyzowe, zabezpieczenia ryczał-
towego w wysokości 15% zabezpieczenia generalnego, z uwagi na objęcie takich 
podmiotów obligatoryjnym zwolnieniem, o którym mowa w nowelizowanym 
art. 64 ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (oznacze-
nie nowelizacji – UC83)”.

W Sejmie projekt został poparty jednogłośnie, za przyjęciem ustawy głoso-
wało 437 posłów.

Popieram niniejszy projekt nowelizacji. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Wnoszę o przyjęcie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektó-
rych innych ustaw przedstawionej w druku senackim nr 592, a odnoszącej się 
do wdrożenia trzech dyrektyw unijnych: horyzontalnej, obronnej i alkoholowej. 
Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania ustawodawstwa 
polskiego do ustawodawstwa Unii Europejskiej i w tym zakresie je popieram. 
Ponadto zmiany obejmują obniżenie do 50% podstawowej stawki akcyzy na wy-
roby alkoholowe dla wybranych grup producenckich i w tym przypadku jest to 
wyraz wprowadzenia preferencji dla małych, niezależnych producentów na-
pojów alkoholowych działających na terenie Polski. Jest to po części odpowiedź 
na postulaty wysuwane przez polskich małych winiarzy i producentów cydru, 
i w zamierzeniu ustawodawcy ma na celu wspieranie tzw. małego biznesu i pro-
duktów made in Poland. Tak uargumentowane rozwiązanie uważam za korzyst-
ne i warte wprowadzenia drogą ustawy.

Jednakże pomimo, z jednej strony, koniecznych, a z drugiej strony, korzyst-
nych zmian w zakresie prawa akcyzowego nie można nie zauważyć niekonsty-
tucyjnego trybu procedowania ustawy, po raz kolejny, oraz, także po raz kolejny, 
przemycania do niej w trakcie sejmowych prac legislacyjnych treści, które są 
niezwiązane lub niezgodne z zamierzeniami wnioskodawcy wskazanymi w uza-
sadnieniu na etapie składania projektu ustawy do Sejmu. Podobne sytuacje wie-
lokrotnie miały już miejsce w obecnej kadencji rządu, mają też miejsce, kolejny 
raz, podczas prac nad zmianą ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 
innych ustaw, druk senacki nr 591. Należy wyraźnie zaadresować ten problem 
i przedyskutować go gruntownie w czasie debaty senackiej oraz doprowadzić 
do wniesienia koniecznych poprawek zgodnie z duchem przedstawionych uwag.
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Przemówienie senator Beaty Małeckiej-Libery  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Ministrze!
W ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy bu-

dżetowej na rok 2022, druk nr 570, rząd proponuje m.in. ustalenie w roku 2022 
wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników, któ-
rych wynagrodzenia są relacjonowane do ich wynagrodzeń, w odniesieniu do 
przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2020 r. ogłoszonego w komunikacie 
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

Przypomnę, że zgodnie z art. 91 §1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego 
sędziego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w II kwartale roku 
poprzedniego ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski” przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 
art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578) z zastrze-
żeniem §1d. Wskazany przepis, mutatis mutandis, ma zastosowanie również do 
wynagrodzenia referendarzy sądowych (art. 151b §l i §2). Jednocześnie w obo-
wiązującym porządku prawnym nie ma normy pozwalającej wyłączyć tę regu-
lację i dokonać ustalenia waloryzacji pensji orzeczników w sądach na podstawie 
ustawy okołobudżetowej.

Tymczasem rząd, szukając oszczędności, celowo wykracza poza wskazane 
uregulowania i dokonuje waloryzacji pensji sędziowskich w ustawie szczególnej, 
w której przyjmuje się odmrożenie płac w odniesieniu do przeciętnego wyna-
grodzenia w II kwartale 2020 r., a nie w relacji do przeciętnego wynagrodzenia 
w II kwartale roku 2021. Podkreślenia wymaga tymczasem to, że przeciętne wy-
nagrodzenie w II kwartale 2020 r. wyniosło 5 tysięcy 24 zł, a w II kwartale 2021 r. 
– 5 tysięcy 504 zł. W dobie szalejącej inflacji oznacza to znaczące pokrzywdzenie 
tej grupy zawodowej. Jeszcze większe zaś straty odniosą pracownicy sądów i pro-
kuratur, w przypadku których w dalszym ciągu nie powiązano wysokości wy-
nagrodzenia z przeciętnym wynagrodzeniem w II kwartale roku poprzedniego, 
a jedynie dokonuje się podwyżek ad casum, w reakcji na ogólnopolskie protesty.

Odczytuję to wszystko przede wszystkim jako świadome działanie contra 
legem, którego w żaden sposób nie usprawiedliwia chęć szukania oszczędności 
w rozbuchanych wydatkach rządowych.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji do ustawy o szczególnych roz-

wiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022, zaproponowa-
ne w projekcie ustawy regulacje będą nierozerwalnie związane z rządowym 
projektem ustawy budżetowej na rok 2022 oraz będą działaniami komplemen-
tarnymi i dopełniającymi, znajdującymi odzwierciedlenie oraz wymierną ko-
relację z kwotami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok. 
Dalej w OSR czytamy:

„Najważniejsze zmiany wystąpią w następującym zakresie.
W projekcie proponuje się ustalenie w roku 2022 wysokości wynagrodzeń 

sędziów, prokuratorów i innych pracowników, których wynagrodzenia są re-
lacjonowane do ich wynagrodzeń, w odniesieniu do przeciętnego wynagrodze-
nia w drugim kwartale 2020 r. ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Jednocześnie zaproponowano ustalenie odpisów na fundusze so-
cjalne w  oparciu o  wartości z  roku 2019. Stanowi to odmrożenie pod-
staw do naliczania tych funduszy w  stosunku do regulacji z  roku 2021 
o  jeden rok. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: ogra-
niczenie wydatków jednostek sektora finansów publicznych, w tym bu-
dżetu państwa, poprzez «zamrożenie» podstawy naliczania odpisu na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2022. Projektowana 
zmiana w  ustawie z  dnia 4 marca 1994  r. o  zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych polega na «zamrożeniu» odpisu na zakłado-
wy fundusz świadczeń na poziomie ustawowym z 2020 r. (dalej: «ZFŚS»), co 
oznacza, że będzie on naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w go-
spodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. (4.434,58 zł). ZFŚS tworzy się 
z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w stosunku do przeciętnej 
liczby zatrudnionych osób. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego 
zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodar-
ce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, 
jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 

W przypadku sfery budżetowej (jednostek budżetowych i samorządowych 
zakładów budżetowych) wydatki na ZFŚS mają charakter obligatoryjny i w od-
niesieniu do państwowych jednostek budżetowych obciążają budżet państwa. 
Natomiast dla pozostałych pracodawców zasady tworzenia Funduszu zależą od 
liczby zatrudnionych osób. Fundusz tworzą zatem pracodawcy zatrudniający 
według stanu na dzień 1 stycznia danego roku: co najmniej 50 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty; pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej 
niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek 
zakładowej organizacji związkowej. Ponadto pracodawcy zatrudniający według 
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stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przelicze-
niu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach ogólnych 
określonych w ustawie (art. 5 ustawy) lub mogą wypłacać świadczenie urlopo-
we. We wszystkich przypadkach przepisy umożliwiają jednak pewną swobodę 
regulacji w granicach określonych ww. ustawą, w tym: dopuszczają zarówno 
rezygnację z tworzenia ZFŚS, jak również dają możliwość do określenia wy-
sokości odpisu na ZFŚS na wyższym, jak i niższym poziomie niż ustawowy. 
Dodatkowo w roku 2022 wprowadzone zostaną przepisy, iż odpis na ZFŚS dla 
nauczycieli dokonywany będzie w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 
2019 r. «Zamrożenie» bazy stanowiącej podstawę do naliczania odpisu na 
fundusz socjalny dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z za-
opatrzenia emerytalnego służb mundurowych zapobiega wzrostowi wydatków 
budżetu państwa – na poziomie wydatków na emerytury i renty ustalonych 
w ustawie budżetowej na rok 2019.

W projekcie proponuje się wprowadzenie mechanizmu finansowania wy-
branych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki mających największy wpływ 
na jakość prowadzonych badań naukowych w Polsce oraz ich znaczenie dla 
wydatkowania środków na «Badania i Rozwój». Przewiduje się, że minister 
właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw szkol-
nictwa wyższego i nauki przekaże, w roku 2022, skarbowe papiery wartościowe 
o wartości 496 733 tys. zł. Przekazane w ten sposób środki zastąpią czasowo, 
wskazany w art. 365 pkt. 2 lit. e w zw. z art. 371 ust. 1 ustawy – Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce, mechanizm finansowania uczelni, z którymi mi-
nister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki podpisał umowę na 
realizację programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Uczelnie 
te mają największy wpływ na jakość prowadzonych badań naukowych w Polsce 
oraz największy potencjał, aby być bardziej widoczne na arenie międzynarodo-
wej. Uczelnie te otrzymają o 1 pkt. proc. więcej kwoty nominalnej skarbowych 
papierów wartościowych, tj. 11% niż określony ustawą – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce minimalny poziom (10% środków z subwencji obliczonej na 
rok 2019).

Projekt przewiduje również wprowadzenie mechanizmów dodatkowego fi-
nansowania Agencji Badań Medycznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Przewiduje się, że minister właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra 
właściwego do spraw zdrowia przekaże, w roku 2022, skarbowe papiery war-
tościowe o wartości 1 000 mln. zł. Środki te są niezbędne do umożliwienia 
rozwoju sektora biomedycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2022 r. proponuje się szereg regulacji mających na celu zwiększenie źró-
deł finansowania zadań związanych z informatyzacją państwa.

Proponuje się również regulację określającą źródło pokrycia kosztów zwią-
zanych z operacjami na skarbowych papierach wartościowych przekazanych 
Funduszowi Reprywatyzacji.

W związku z podejmowanymi działaniami, które mają na celu zwiększenie 
środków finansowych pozostających w dyspozycji NFZ, możliwe jest pokry-
cie przez Fundusz kosztów bezpłatnego zaopatrzenia świadczeniobiorców po 
ukończeniu 75. roku życia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyroby medyczne bez konieczności przekazywania dotacji 
na ten cel z budżetu państwa. Projektowane przepisy umożliwiają w przyszłym 
roku finansowanie bezpośrednio ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia 
kosztów ponoszonych w związku z ww. zadaniem. Zmiana ta przyczyni się 
do uproszczenia procedury finansowania leków dla osób po 75. roku życia ze 
środków publicznych”.
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Projekt w ramach konsultacji społecznych został przekazany pod obrady 
Rady Dialogu Społecznego oraz do: reprezentatywnych central związkowych 
(Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, 
Związek Nauczycielstwa Polskiego); organizacji pracodawców (Pracodawcy 
RP, PKPP „Lewiatan”, Związek Pracodawców Business Centre Club, Związek 
Rzemiosła Polskiego, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja 
Przedsiębiorców Polskich i Krajowa Izba Gospodarcza); Stowarzyszenia 
Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Stowarzyszenia 
Prokuratorów „Lex super omnia”, Związku Zawodowego Prokuratorów 
i Pracowników Prokuratury RP. Projekt został przekazany do zaopiniowania 
do Sądu Najwyższego oraz do Krajowej Rady Sądownictwa.

Sejm uchwalił ustawę na czterdziestym posiedzeniu w dniu 17 listopada 
2021 r. Za przyjęciem ustawy głosowało 230 posłów (205 było przeciw, żaden 
nie wstrzymał się od głosu). Popieram niniejszą ustawę. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Przemysława Błaszczyka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dziś rozpatrujemy wyjątkową ustawę o ochotniczych strażach pożarnych. 

Jest to regulacja, którą postulowali druhowie strażacy od wielu lat. Przy okazji 
wielu spotkań oraz wydarzeń często podnosili problem braku aktu prawnego 
regulującego ich służbę.

W ostatnich latach dzięki ogromnemu wsparciu wielu instytucji rządowych 
i środkom budżetowym udało się w bardzo istotny sposób dosprzętowić i dopo-
sażyć OSP. Do jednostek trafił najnowszy sprzęt, poczynając od wozów bojowych, 
a skończywszy na wyposażeniu osobistym. Wiele jednostek przeszło gruntowne 
remonty. Niemniej jednak niewiele znaczy nawet najlepszy sprzęt, jeśli zabrak-
nie osób, które z poświęceniem i zaangażowaniem będą go w sposób profesjo-
nalny używać, aby nieść pomoc potrzebującym. Dlatego po wielu miesiącach 
konsultacji i prac w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
spotkaniach w zespołach parlamentarnych rząd Zjednoczonej Prawicy proponuje 
ustawę, której celem jest gruntowna poprawa sytuacji strażaków ochotników.

Na szczególne podkreślenie zasługuje zapis, który wprowadza dodatek do 
świadczenia emerytalnego w wysokości 200 zł dla druhów czynnych w służbie 
ponad 25 lat i dla druhen po 20 latach służby. To rozwiązanie to zadośćuczynie-
nie za trud i poświęcenie. Ustawa wprowadza wiele uprawnień w postaci ekwi-
walentów, rekompensat, zniżek, ulg dla strażaków ochotników, ich szkolenia 
oraz reguluje wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem oraz utrzymaniem 
remiz strażackich.

Jako wiceprzewodniczący Senackiego Zespołu Strażackiego bardzo się cieszę, 
iż udało się wprowadzić te wszystkie dobre rozwiązania. Dziękuję przy tej okazji 
wszystkim, którzy pracowali nad tą ustawą, za dobrze wykonaną pracę. Jestem 
pewien, że te zmiany pozwolą na wzrost zaangażowania i zainteresowania tą 
zaszczytną służbą wśród młodego pokolenia. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Wiktora Durlaka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ochotnicze straże pożarne należą do najstarszych organizacji społecznych 

w Polsce i stanowią niezwykle ważny element systemu bezpieczeństwa pań-
stwa. Pierwsze jednostki swoją działalność rozpoczęły już w XVIII w. Warto 
podkreślić, że od początku swojego istnienia ochotniczym strażom pożarnym 
towarzyszy znana nam wszystkim dewiza: Bogu na chwałę, ludziom na poży-
tek. Obecnie OSP zrzeszają 700 tysięcy druhów ochotników, w tym 230 tysięcy 
w jednostkach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, i stanowią realne 
wsparcie dla 31 tysięcy zawodowych strażaków.

Na przestrzeni lat działalność strażaków ochotników uległa znacznej profe-
sjonalizacji, uczestniczą w licznych szkoleniach i kursach, posiadają coraz bar-
dziej nowoczesny i specjalistyczny sprzęt. Nierzadko docierają też jako pierwsi 
na miejsce zdarzenia. Nie ulega wątpliwości, że ochotnicze straże pożarne cieszą 
się ogromnym szacunkiem i zaufaniem społecznym. Ich zadaniem jest ochrona 
zdrowia, życia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi, 
skutkami zdarzeń drogowych oraz innymi zagrożeniami. W ostatnim czasie 
mogliśmy się też przekonać, jak ważne było ich wsparcie podczas pandemii koro-
nawirusa. Wszyscy mamy tę świadomość, że gdy tylko zawyje strażacka syrena, 
druhowie OSP zawsze gotowi są nieść bezinteresowną pomoc poszkodowanym. 
Ochotnicze straże pożarne nie tylko uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśni-
czych, ale także realizują inne społecznie użyteczne cele, pełnią rolę organizacji 
kulturotwórczych, patriotycznych, edukacyjnych, które poprzez swoją działal-
ność wychowują, kształcą i integrują lokalną społeczność.

Zasadniczym celem procedowanej ustawy jest kompleksowe uregulowanie 
sytuacji prawno-organizacyjnej i finansowej stowarzyszeń, jakimi są ochotnicze 
straże pożarne w 1 akcie prawnym. Przepisy tej ustawy określają m.in., jakie 
świadczenia przysługują strażakom ochotnikom – chodzi o szkolenia, ekwiwa-
lenty, odszkodowania, rekompensaty, zwolnienia z obowiązku świadczenia pra-
cy na czas uczestniczenia w działaniach ratowniczych – oraz regulują kwestie 
dotyczące zadań jednostek OSP i sposobu finasowania ich działalności. Ustawa 
ma także na celu poprawę sytuacji strażaków ochotników, którzy za swoją od-
daną służbę dla lokalnej społeczności nie pobierają wynagrodzenia.

Ustawa wprowadza przede wszystkim nowe świadczenie dla druhów, którzy 
przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet 
brali czynny udział w działaniach ratowniczych. Zgodnie z założeniami ustawy 
200 zł ma być im wypłacane co miesiąc jako dodatek do emerytury. Ponadto pro-
ponowane w ustawie przepisy wzmacniają ochronę prawną strażaków ratow-
ników podczas działań ratowniczych oraz wprowadzają legitymację służbową, 
która będzie upoważniała druhów OSP do dodatkowych świadczeń.
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Warto także podkreślić, że zgodnie z procedowaną ustawą szczególnie za-
służeni i wyróżniający się druhowie OSP będą mogli zostać uhonorowani od-
znaczeniem – Krzyżem Świętego Floriana, nadawanym przez prezydenta RP. 
Ponadto strażacy OSP, w tym członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej, 
którzy wzorowo wykonują swoje obowiązki, będą mogli także otrzymać specjal-
ne wyróżnienie nadawane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji 
w postaci Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”.

Szanowni Państwo, mimo iż OSP nie są formacjami zawodowymi i funk-
cjonują dzięki społecznej pracy swoich członków, to obok Państwowej Straży 
Pożarnej są filarem ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Uważam, że ze wzglę-
du na ich liczebność oraz charakter pełnionej służby zasługują na szczególne 
traktowanie i szacunek. Procedowana ustawa potwierdza ich rangę i znacze-
nie dla lokalnych społeczności. To pierwszy w historii akt prawny regulujący 
kompleksowo organizację i funkcjonowanie tych jednostek. Nowe rozwiązania, 
w szczególności dodatek emerytalny dla druhów, którzy przez wiele lat bez-
interesownie nieśli pomoc poszkodowanym, to również wyraz docenienia ich 
wieloletniej służby.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zaproponowana ustawa o ochotniczych strażach pożarnych wychodzi na-

przeciw oczekiwaniom środowiska strażaków ochotników. Ustawa była kon-
sultowana na wielu spotkaniach w celu ustalenia, co strażacy chcieliby w niej 
zmienić.

Ustawa wprowadza świadczenia ratownicze dla strażaków ochotników, któ-
rzy brali udział w działaniach ratowniczych. Świadczenie będzie wypłacane 
w wysokości 200 zł miesięcznie z budżetu państwa po osiągnięciu przez męż-
czyznę sześćdziesiątego piątego, a przez kobietę sześćdziesiątego roku życia. Aby 
je otrzymać, należy przez co najmniej 25 lat, w przypadku mężczyzn, oraz przez 
20 lat, w przypadku kobiet, brać czynny udział w działaniach ratowniczych lub 
akcjach ratowniczych.

Przedłożona ustawa reguluje również materię odszkodowań dla strażaków 
ratowników OSP i ich rodzin. Odnosi się to do sytuacji uszczerbku na zdro-
wiu lub śmierci strażaka ratownika OSP, a także poniesienia szkody w mieniu 
w związku z udziałem w działaniach ratowniczych.

Kwestie, które zostały uregulowane w ustawie dotyczą również m.in. wzmoc-
nienia ochrony prawnej druhów ochotników oraz wprowadzenia legitymacji 
strażaka ochotnika, która pozwoli na korzystanie ze zniżek. Szczególnie zasłu-
żeni strażacy będą mogli zostać odznaczeni Krzyżem Świętego Floriana.

W związku z przedstawionymi założeniami uważam, iż ustawa powinna 
zostać przyjęta w zaproponowanym kształcie. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Mieczysława Golby  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przyjęcie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych to ważny i historyczny mo-

ment dotyczący najliczniejszej zorganizowanej społeczności w Polsce, jaką są strażacy 
ochotnicy. Rola strażaków ochotników w systemie ratowniczym jest niezwykle waż-
na. Jednostki OSP stanowią aż 96% ogólnej liczby jednostek ratowniczo-gaśniczych 
w naszym kraju. Dzięki ich rozmieszczeniu zapewniony jest maksymalnie krótki 
czas dotarcia do miejsc zdarzeń, w których zagrożone jest życie, zdrowie i mienie. Od 
strażaków ochotników wymaga się takich samych umiejętności i szkoleń jak od ich 
kolegów po fachu – zawodowców. Jednostki OSP to kluczowy element w krajowym 
systemie ratowniczym. Procedowana ustawa jest więc niezwykle ważna. Ujednolica 
i reguluje działalność tej ważnej formacji i najliczniejszej w kraju zorganizowanej gru-
py społecznej. Nowa ustawa ma na celu poprawić sytuację ochotniczych straży po-
żarnych, wzmocnić ich rolę oraz uhonorować wieloletnią i ofiarną służbę strażaków 
ochotników. Ustawa o OSP to pierwszy w historii akt prawny regulujący komplekso-
wo organizację i funkcjonowanie tych jednostek. Nowe rozwiązania to również wy-
raz docenienia działań strażaków ratowników OSP na rzecz lokalnych społeczności.

Jednym z najważniejszych rozwiązań, które znalazło się w projekcie ustawy, 
jest tzw. świadczenie ratownicze. Zostało ono ustalone na poziomie 200 zł mie-
sięcznie dla strażaka ratownika OSP. Aby je otrzymać, należy przez co najmniej 25 
lat (w przypadku mężczyzn) i przez 20 lat (w przypadku kobiet) brać czynny udział 
w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. Świadczenie to będzie po-
chodziło z budżetu państwa. Będzie ono wypłacane każdego miesiąca po osiągnięciu 
wieku emerytalnego. Co istotne, przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie 
będzie brana pod uwagę ciągłość wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej.

Przyjęta przez rząd ustawa ureguluje także obszar odszkodowań dla stra-
żaków OSP i ich rodzin, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, ponieśli śmierć 
lub szkodę w mieniu w związku z działaniami ratowniczymi. Odszkodowania 
będą przyznawane także ratownikom, którzy np. ulegną wypadkowi w drodze 
do siedziby OSP. Nowa ustawa zakłada możliwość pełnienia funkcji kierowcy 
przez strażaków OSP także po ukończeniu 65. roku życia. Konieczne będą jednak 
aktualne badania lekarskie, które dopuszczają takiego ochotnika do prowadze-
nia pojazdów mechanicznych uprzywilejowanych.

Kolejną istotną kwestią jest również to, że na koszt państwa będzie można 
szkolić ochotników na strażaków-ratowników, którzy potem będą mogli zasilić 
szeregi zawodowej formacji. Wiadomo, że OSP to przede wszystkim formacja 
działająca na poziomie gminy i powiatu. Ta ustawa również wspiera finanso-
wanie, które dla niektórych samorządów było sporym obciążeniem.

Ustawa ma również na celu zachęcić młodych do tego, by przystępowali do 
ochotniczych straży pożarnych, ale też stabilizować tych, którzy już do niej 
należą.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych konsoliduje uregulowania do-

tyczące relacji między ochotniczą strażą pożarną, jednostkami samorządu 
terytorialnego a administracją rządową. Nowelizacja zrównuje w kontekście 
świadczeń status strażaków należących do OSP i strażaków przynależnych do 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Bardzo się cieszę, że uregulowania dotyczące ochotniczych straży po-
żarnych w końcu znajdują się w przepisach prawnych. Ten akt normatyw-
ny zdecydowanie jest potrzebny. Żałuję jednak, że projekt nie został poddany 
konsultacjom z odbiorcami proponowanych zapisów prawnych, czyli ze stra-
żakami OSP. Doceniając szczególną postawę obywatelską ochotniczego po-
żarnictwa, należy stwierdzić, że zaproszenie ich do konsultacji społecznych 
wydaje się kwestią oczywistą i priorytetową.

Ustawa zdecydowanie wymaga wprowadzenia poprawek, niemniej jednak 
prace nad uregulowaniami prawnymi w tym zakresie na pewno są oczekiwa-
ne przez środowisko strażaków ochotniczych straży pożarnych. Z tego miej-
sca pragnę wyrazić uznanie dla tych ludzi i podziękować za ich ciężką pracę. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku!
Procedowana ustawa o ochotniczych strażach pożarnych jest słuszna i dłu-

go oczekiwana przez jedną z najliczniejszych organizacji społecznych w Polsce. 
W szeregach ochotniczych straży pożarnych jest 700 tysięcy druhów ochotni-
ków, 230 tysięcy stacjonuje w jednostkach krajowego systemu ratowniczo-ga-
śniczego. Uważam, że jest to ważna i potrzebna inicjatywa. Ochotnicze straże 
pożarne i Państwowa Straż Pożarna to dwie grupy straży pożarnej działające 
w naszym kraju.

W 2021 r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych obchodzi swój jubileusz – 
setną rocznicę utworzenia. Stowarzyszenie zrzesza ochotnicze straże pożarne. 
Projektowany pomysł to wyraz ogromnego szacunku dla formacji chroniącej 
bezpieczeństwo, mienie, zdrowie i życie lokalnych społeczności. Strażnicy ochot-
nicy codziennie narażają swoje życie, niosąc bezinteresowną pomoc ludziom. 
Zawsze są pierwsi tam, gdzie są potrzebni. Wychodzą do pracy i nie mają pew-
ności, czy z niej wrócą. Zasłużyli sobie na wyróżnienie w postaci poświęconej 
im ustawy.

Przedstawiona regulacja ma na celu poprawę sytuacji strażaków ochotni-
ków oraz uregulowanie sytuacji prawno-organizacyjnej i finansowej jednostek 
ochotniczych straży pożarnych. Strażacy ratownicy będą mieli przyznany pakiet 
uprawnień, ulg i przywilejów, np. stały dodatek do emerytury i renty za długo-
letnią służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Jest to jedna z najważniej-
szych wprowadzonych zmian. Warunki nabywania świadczenia ratowniczego 
są jasne i przejrzyste. Dodatek do emerytury dla druhów wyniesie 200 zł i będzie 
taki sam dla kobiet i mężczyzn. To świadczenie objęte będzie coroczną walo-
ryzacją. Słusznym rozwiązaniem będzie podniesienie wysokości tego dodat-
ku o 100 zł, czyli do 300 zł, jak zaproponowała sejmowa Komisja Administracji 
i Spraw Wewnętrznych. Rosnąca inflacja sprawia, że podstawowe produkty dro-
żeją każdego dnia, przez co można ich kupić coraz mniej. Z zaproponowanych 
poprawek do tej ustawy wart uwzględnienia wydaje się pomysł posła z opozycji, 
aby strażacy ochotnicy nie mieli kłopotów z uzyskiwaniem zwolnienia u praco-
dawcy w uzasadnionych przypadkach związanych z działaniem w OSP, chodzi 
np. o akcje, szkolenia. Nieobecności byłyby udokumentowane. Z pewnością za-
oszczędziłoby to problemów i nieporozumień w pracy.

Uważam, że ustawa w całości zasługuje na poparcie. Stanowi ona bowiem 
uhonorowanie trudnej i szlachetnej, nieraz ofiarnej służby w walce z przeciw-
nościami losu. To wyraz podziwu i uznania dla ich postawy obywatelskiej i po-
święcenia dla służby. Od zawsze strażacy cieszyli się ogromnym szacunkiem 
i zaufaniem społecznym. Zasługują na szacunek i wdzięczność.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 34. posiedzenia Senatu

326

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14, 15 i 16 grudnia 2021 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ochotnicze straże pożarne to jednostki ochrony przeciwpożarowej będą-

ce stowarzyszeniami w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo 
o stowarzyszeniach. Zasadniczym celem ustawy o ochotniczych strażach pożar-
nych jest uregulowanie ustroju ochotniczych straży pożarnych w jednym akcie 
normatywnym. OSP obejmują wszystkie sfery życia społecznego, zaczynając 
od ratownictwa, aż po edukację i sport. Jest to grupa, która szeroko działa na 
rzecz rozwoju lokalnego.

Celem ustawy o ochotniczych strażach pożarnych jest znaczna poprawa sy-
tuacji strażaków ochotników. Służyć temu mają proponowane rozwiązania, 
które zakładają, że strażakowi OSP będzie przysługiwać świadczenie ratowni-
cze z tytułu wysługi. Kolejnym założeniem jest to, że strażacy OSP otrzymają 
dodatkowe uprawnienia, m.in. zwolnienie ze świadczenia pracy oraz ekwiwa-
lent za wkład wniesiony na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Przysługiwać im 
będzie także prawo do okresowych i bezpłatnych badań lekarskich oraz środki 
ochrony indywidualnej i umundurowanie. Obniżony zostanie koszt utrzymania 
remiz strażackich. W budżecie państwa będą przewidziane środki finansowe 
na szkolenia strażaków ratowników, które to szkolenia pozwolą na uzyskanie 
przez strażaków ochotników tytułu zawodowego strażaka.

Projektowana ustawa wraz ze swoimi rozwiązaniami wpisuje się w zakres 
bezpieczeństwa narodowego. Wprowadzenie ustawy jest zasadne.
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Przemówienie senatora Józefa Łyczaka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych konsoliduje uregulowania doty-
czące relacji między ochotniczą strażą pożarną, jednostkami samorządu teryto-
rialnego a administracją rządową. Ponadto nowelizacja zrównuje w kontekście 
świadczeń status strażaków należących do OSP i strażaków przynależnych do 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W głównej mierze to druhowie OSP 
realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców na tere-
nach wiejskich i często to oni są pierwsi na miejscu zdarzenia. Ustawa o OSP to 
pierwszy w historii akt prawny regulujący kompleksowo organizację i funkcjo-
nowanie tych jednostek. Za przyjęciem ustawy głosowało 437 posłów, nikt nie 
był przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

Uchwalone przepisy wprowadzają dodatek do emerytur dla strażaków ochot-
ników. Świadczenie będzie skonstruowane jako comiesięczny dodatek w postaci 
200 zł. Dodatek ten ma być przyznawany dla mężczyzn, którzy skończyli 65 lat 
życia i przez co najmniej 25 latach brali czynny udział w działaniach ratowni-
czych lub akcjach ratowniczych OSP, a dla kobiet po ukończeniu 60 lat życia i po 
20 latach czynnej służby w OSP. Podczas naliczania okresu czynnego uczest-
nictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Dodatek 
ma przysługiwać tylko tym, którzy przynajmniej raz w roku będą uczestni-
czyć w akcjach ratowniczych. Świadczenia mają pochodzić z zasobów Zakładu 
Emerytalno-Rentowego MSWiA.

W ustawie uregulowane zostały kwestie odszkodowań dla strażaków ratow-
ników OSP i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji uszczerbku na zdrowiu lub śmierci 
strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzia-
łem w działaniach ratowniczych. Stosowne świadczenia będzie mógł również 
otrzymać strażak ratownik OSP, gdy dozna uszczerbku na zdrowiu lub poniesie 
szkodę w mieniu w drodze do siedziby OSP po zaalarmowaniu przez stanowisko 
kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Strażak ratownik OSP, który będzie 
dysponowany przez PSP do działań ratowniczych lub akcji ratowniczych i do-
zna uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku, za czas niezdolności do pracy, za 
który nie zachował prawa do wynagrodzenia, nie otrzymał zasiłku chorobowego 
albo świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie odrębnych przepisów, będzie 
mógł wnosić o rekompensatę pieniężną. Zasadnie wprowadza się też zasiłek 
pogrzebowy dla rodziny strażaka ratownika OSP, który poniósł śmierć pod-
czas realizacji zadań ochotniczych straży pożarnych. Świadczenie to w pewien 
sposób zrównuje uprawnienia strażaka OSP z uprawnieniami występującymi 
w Państwowej Straży Pożarnej i będzie stanowić wartościowe wsparcie w trud-
nym momencie życia dla tragicznie doświadczonej rodziny ochotnika. W trakcie 
procedowania ustawy w Sejmie przyjęto też poprawkę opozycji, która zakłada, 
że w uzasadnionych przypadkach minister spraw wewnętrznych i administra-
cji może przyznać dodatkowe świadczenia. Ustawa przewiduje również, że raz 
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na 2 lata gmina będzie zobowiązana do tego, aby podjąć uchwałę o wysokości 
ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych 
przez PSP. Nowe przepisy wprowadzają obligatoryjny obowiązek zawierania 
przez gminę z OSP umów dotyczących zadań wykonywanych przez ochotnicze 
straże pożarne.

Nowa ustawa ma na celu poprawić sytuację ochotniczych straży pożar-
nych, wzmocnić ich rolę oraz uhonorować wieloletnią i ofiarną służbę straża-
ków ochotników. Ustawa o OSP to pierwszy w historii akt prawny regulujący 
kompleksowo organizację i funkcjonowanie tych jednostek. Nowe rozwiązania 
to również wyraz docenienia działań strażaków ratowników OSP na rzecz lo-
kalnych społeczności.

Przyjęcie tej ustawy to ważny, historyczny moment dotyczący najliczniejszej, 
zorganizowanej społeczności w Polsce, jaką są strażacy ochotnicy. Strażacy cze-
kali na nią ponad 30 lat. Już w 1991 r. ówczesny prezes Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych wspomniał o potrzebie powstania ustawy o OSP. O projekcie 
ustawy, która m.in. pozwalałaby wypłacać strażakom ratownikom dodatek do 
emerytury, mówiono od wielu lat. Dopiero obecna większość parlamentarna 
i rząd RP podjęły temat i doprowadziły go do końca.

Rola strażaków ochotników w systemie ratowniczym jest niezwykle ważna. 
Jednostki OSP stanowią aż 96% ogólnej liczby jednostek ratowniczo-gaśniczych 
w naszym kraju. Dzięki ich rozmieszczeniu jest zapewniony maksymalnie krótki 
czas dotarcia do miejsc zdarzeń, w których zagrożone jest życie, zdrowie i mie-
nie. Od strażaków ochotników wymaga się takich samych umiejętności i szkoleń 
jak od ich kolegów po fachu będących zawodowcami. Jednostki OSP to kluczowy 
element w krajowym systemie ratowniczym. Ustawa, która została uchwalona, 
jest więc niezwykle ważna. Ujednolica i reguluje działalność tej ważnej formacji 
i najliczniejszej w kraju zorganizowanej grupy społecznej.

Mam nadzieję, że ta ustawa to tylko pierwszy krok i na nim nie poprzesta-
niemy. Z niecierpliwością oczekuję na efekty pracy nad przyjęciem kolejnych 
rozwiązań, które, wykorzystując gęstość rozmieszczenia jednostek OSP, we-
sprą system powiadamiania i obrony cywilnej lokalnej ludności w przypadku 
nagłych zdarzeń. Nie tylko pożarów – bo warto podkreślić, że specyfika dzia-
łań ratowniczych na przestrzeni lat uległa zmianie, pożary to obecnie jedynie 
ok. 20% wyjazdów. Praca strażaków to również ratowanie życia w zdarzeniach 
komunikacyjnych, reagowanie na zdarzenia chemiczno-ekologiczne, działania 
poszukiwawcze, to także wyjazdy do zdarzeń medycznych czy np. zabezpie-
czających miejsce lądowania śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
2 grudnia 2021 r. w Sejmie miało miejsce głosowanie nad projektem ustawy 

o ochotniczych strażach pożarnych. Posłowie bez głosu sprzeciwu uchwalili 
ustawę o ochotniczych strażach pożarnych.

Ustawa o OSP to pierwszy w historii akt prawny regulujący kompleksowo or-
ganizację i funkcjonowanie tych jednostek. Nowe rozwiązania to również wyraz 
docenienia działań strażaków ratowników OSP na rzecz lokalnych społeczności.

Uchwalone przepisy wprowadzają dodatek do emerytur dla strażaków ochot-
ników. Świadczenie będzie skonstruowane jako comiesięczny dodatek w postaci 
200 zł. Dodatek ten ma być przyznawany: dla mężczyzn, którzy skończyli 65 lat 
życia i przez co najmniej 25 lat brali czynny udział w działaniach ratowniczych 
OSP; dla kobiet po ukończeniu 60 lat życia i po 20 latach czynnej służby w OSP. 
Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie 
ciągłości wysługi lat w OSP. Dodatek ma przysługiwać tylko tym, którzy przy-
najmniej raz w roku będą uczestniczyć w akcjach ratowniczych. Świadczenia 
mają pochodzić z zasobów Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

Świadczenie w wysokości 200 zł przysługiwać będzie także ratownikowi gór-
skiemu, ochotnikowi z TOPR i GOPR, po spełnieniu analogicznych warunków 
dotyczących wieku, jak w przypadku członków OSP. Aby otrzymać świadczenie, 
ratownicy górscy będą musieli wykonywać przez co najmniej 25 lat w przypadku 
mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet działania ratownicze podejmowane 
w ramach ratownictwa górskiego jako członkowie podmiotu uprawnionego do 
wykonywania ratownictwa górskiego i przy braku zatrudnienia do wykony-
wania tych działań.

W ustawie uregulowane zostały również kwestie odszkodowań dla straża-
ków ratowników OSP i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji uszczerbku na zdrowiu 
lub śmierci strażaka ratownika OSP albo poniesienia szkody w mieniu w związ-
ku z udziałem w działaniach ratowniczych. Stosowne świadczenia będzie mógł 
również otrzymać strażak ratownik OSP, gdy dozna uszczerbku na zdrowiu lub 
poniesie szkodę w mieniu w drodze do siedziby OSP, po zaalarmowaniu przez 
stanowisko kierowania Państwowej Straży Pożarnej.

Strażak ratownik ochotniczej straży pożarnej, który, będąc zadysponowany 
przez Państwową Straż Pożarną do działań ratowniczych lub akcji ratowniczych, 
dozna uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku, za czas niezdolności do pracy, 
za który nie zachował prawa do wynagrodzenia, nie otrzymał zasiłku chorobo-
wego albo świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie odrębnych przepisów, 
będzie mógł wnioskować o rekompensatę pieniężną.

Należy również podkreślić, iż zasadnie wprowadza się zasiłek pogrzebowy 
dla rodziny strażaka ratownika OSP, który poniósł śmierć podczas realizacji za-
dań ochotniczych straży pożarnych. Świadczenie to w pewien sposób zrównuje 
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uprawnienia strażaka OSP z uprawnieniami występującymi w Państwowej 
Straży Pożarnej i będzie stanowić wartościowe wsparcie w trudnym momen-
cie życia dla tragicznie doświadczonej rodziny ochotnika.

W trakcie procedowania ustawy w Sejmie przyjęto też poprawkę opozycji, 
która zakłada, że w uzasadnionych przypadkach minister spraw wewnętrznych 
i administracji może przyznać dodatkowe świadczenia.

Ustawa przewiduje również, że raz na 2 lata gmina będzie zobowiązana, 
aby podjąć uchwałę o wysokości ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 
i szkoleniach organizowanych przez PSP. Nowe przepisy wprowadzają ponad-
to obligatoryjny obowiązek zawierania przez gminę z OSP umów dotyczących 
zadań wykonywanych przez ochotnicze straże pożarne. Przepisy wprowadzają 
możliwość rozliczenia przez jednostki OPS kosztów dostaw energii elektrycznej 
według taryfy przeznaczonej dla gospodarstw domowych.

Wprowadzona zostanie legitymacja strażnika ratownika OSP, która umożli-
wiać będzie korzystanie ze zniżek w środkach transportu publicznego, jak rów-
nież w przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych i sportowych, jeśli minister 
spraw wewnętrznych i administracji zawrze z organizatorem stosowną umowę.

Ustawa wzmacnia także ochronę prawną strażaków ochotników pod-
czas działań ratowniczych. Wprowadza również nowe honorowe odznacze-
nie – Krzyż Świętego Floriana, nadawany przez prezydenta RP, oraz Odznakę 
Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”, nadawaną przez mi-
nistra spraw wewnętrznych i administracji dla strażaków OSP, w tym członków 
młodzieżowej drużyny pożarniczej, którzy wzorowo wykonują swoje obowiązki.

Panie i Panowie Senatorowie, zdecydowanie popieram tę ustawę, która ma na 
celu poprawienie sytuacji ochotniczych straży pożarnych, wzmocnienie ich roli 
oraz uhonorowanie wieloletniej ofiarnej służby strażaków ochotników. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem ustawy o ochotniczych strażach pożarnych jest poprawa sytuacji stra-

żaków ochotniczych straży pożarnych oraz samych stowarzyszeń, które są i po-
winny pozostać jednymi z podstawowych podmiotów systemu bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa. Umocnieniu pozycji ochotniczych straży pożarnych 
mają służyć proponowane w ustawie następujące rozwiązania.

Po pierwsze, strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej będzie 
przysługiwać świadczenie ratownicze z tytułu wysługi w jednostkach ratow-
niczo-gaśniczych ochotniczych straży pożarnych.

Po drugie, strażacy ratownicy ochotniczych straży pożarnych otrzymają 
dodatkowe uprawnienia, m.in.: zwolnienie ze świadczenia pracy oraz ekwiwa-
lent za wkład wniesiony na rzecz ochrony przeciwpożarowej, w postaci czasu, 
wysiłku i zdrowia; odszkodowania; rekompensaty; renty; zniżki i ulgi; a ich 
rodziny – także pomoc państwa w przypadku śmierci strażaka ochotnika pod-
czas działań ratowniczych.

Po trzecie, strażak ratownik ochotniczej straży pożarnej, a także kandydat na 
strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, uzyska prawo do okresowych 
i bezpłatnych badań lekarskich. Ponadto strażakowi ratownikowi ochotniczej 
straży pożarnej będą przysługiwać środki ochrony indywidualnej i umundu-
rowanie specjalne.

Po piąte, utrzymanie remiz strażackich ochotniczych straży pożarnych bę-
dzie mniej uciążliwe przez uregulowanie taryfy energii elektrycznej na pozio-
mie gospodarstwa domowego.

Po szóste, strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych będzie 
przysługiwać legitymacja zapewniająca dodatkowe świadczenia.

Po siódme, w stosunku do strażaków ochotniczych straży pożarnych, w tym 
członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, wzorowo wykonujących swo-
je obowiązki została przewidziana możliwość przyznania Odznaki Świętego 
Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej” oraz przedstawienia do orderu 
lub odznaczenia.

Po ósme, w budżecie państwa będą przewidziane środki finansowe na szko-
lenie strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, w tym w zakresie 
uzyskiwania uprawnień kierowcy kat. „C”.

Po dziewiąte, szkolenia strażaków ratowników ochotniczych straży pożar-
nych pozwolą im w pewnych sytuacjach uzyskać tytuł zawodowy strażaka.

To są dobre rozwiązania, na które czekało wielu strażaków ochotników, któ-
rych w systemie ogólnokrajowego bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest ponad 
210 tysięcy, a strażaków ochotników gotowych nieść pomoc w wielu sytuacjach 
jest ok. 700 tysięcy.
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Można zawsze oczekiwać więcej i wiem, że takie oczekiwania były od wielu 
lat, ale z różnych przyczyn, najczęściej politycznych, nie dochodziło do rozwią-
zań ustawowych. Nie doszło również wtedy, gdy Senat podjął inicjatywę ustawo-
dawczą, aby za wieloletnią służbę w ochotniczych strażach pożarnych przyznać 
druhom strażakom – dodatek do emerytury. Ta dyskusja odbywała się w tej sali 
i można było wówczas jednoznacznie stwierdzić, że rząd jest na etapie końcowym 
rozwiązań systemowych dotyczących tej grupy osób i ewentualnie propozycje 
senackie weźmie także pod uwagę w ostatecznym kształcie projektu ustawy. 
W ostateczności nie jest najbardziej istotne, czyje jest na wierzchu, istotne jest 
to, czy rozwiązano problem i czy rozwiązano go zgodnie z oczekiwaniami.

Nie będę w przypadku tej ustawy podnosił kwestii, jak w istocie przebie-
gał proces konsultacji publicznych, bo to, że on był, jest prawdą, ale jak to się 
odbywało, wiedzą najlepiej ci, którzy na takie konsultacje zostali zaproszeni. 
Zostawiam to z boku. Nie będę też podnosił kwestii wysokości świadczenia i licz-
by lat, po których to świadczenie będzie przysługiwało. Chciałoby się znacznie 
więcej, ale powiem, że lepiej tyle niż wcale i że lepiej późno niż później, ale z tym 
już nie zwlekajmy dłużej. Po 2 latach obecności w Senacie wiem, że w sprzyjają-
cych okolicznościach zawsze można dokonać zmian w obowiązujących ustawach 
i liczę, że takie pozytywne zmiany zostaną dokonane także w dziś procedowa-
nej ustawie.

Jako były samorządowiec pozytywnie odnotuję na koniec także brzmienie 
art. 31 ust. 1 ustawy: „Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), zastępcy 
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbnicy gmin, sekretarze gmin, 
kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie 
organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, inne osoby wydają-
ce decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
oraz radni mogą być członkami władz ochotniczych straży pożarnych, w tym 
ochotniczych straży pożarnych prowadzących działalność gospodarczą z wy-
korzystaniem mienia komunalnego możliwość gminy”; i art. 31 ust. 2. „Do rad-
nych powiatu, radnych województwa, zarządu powiatu, zarządu województwa, 
skarbnika powiatu, skarbnika województwa, sekretarza powiatu, sekretarza 
województwa, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty, 
osób wydających decyzje w imieniu marszałka województwa, kierowników jed-
nostek organizacyjnych powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych woje-
wództwa i osób zarządzających lub członków organu zarządzającego powiatową 
osobą prawną oraz wojewódzką osobą prawną ust. 1 stosuje się odpowiednio”.

Dotychczasowe uregulowania prawne w tym zakresie były kuriozalne i daw-
no należało je zmienić. Będę głosować za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję za 
uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym procedujemy nad kolejną ważną inicjatywą, jaką podjął 

rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Jest nią wyczekiwana ustawa o ochot-
niczych strażach pożarnych.

W Polsce istnieje ponad 16 tysięcy jednostek OSP, z czego ponad 4,6 tysiąca 
znajduje się w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Jednostki OSP stano-
wią ponad 96% ogólnej liczby jednostek ochrony przeciwpożarowej w Polsce, bę-
dąc tym samym najliczniejszą grupą ratowników. W wielu przypadkach strażacy 
z PSP i OSP podejmują interwencje wspólnie. Walcząc o życie, zdrowie i mienie, 
pokazują, jak powinno wyglądać współdziałanie oparte na profesjonalizmie, 
wysokich umiejętnościach i życzliwości.

Aby skutecznie dbać o bezpieczeństwo obywateli, ochotnicza straż pożar-
na potrzebuje nowych, kompleksowych rozwiązań. Dlatego w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji powstał projekt ustawy o ochotniczych 
strażach pożarnych, nad którą dzisiaj procedujemy. Cieszę się, że to właśnie 
rząd Prawa i Sprawiedliwości docenił w ten sposób potencjał i zaangażowanie 
druhów, którzy do tej pory nie doczekali się kompleksowego uregulowania na 
poziomie ustawy wielu kwestii związanych z OSP. Teraz takie właśnie rozwią-
zania zostały zaproponowane.

Wart podkreślenia jest fakt, że ustawa o OSP jest ustawą o przywilejach dla 
strażaków, nie o zakazach. Jako przykład warto podać, że zgodnie z zapisami 
ustawy każdy druh, który przechodzi na emeryturę oraz przesłużył 25 lat w ak-
cjach ratowniczych, otrzyma 1/14 najniższego wynagrodzenia jako miesięczny 
dodatek emerytalny. Podkreślamy, że jest to długo oczekiwane świadczenie, 
jakie wiele obozów politycznych przez lata obiecywało strażakom ochotnikom. 
Rząd Prawa i Sprawiedliwości właśnie to realizuje.

Chcę podkreślić że w pełni zgadzam się z uzasadnieniem projektu, w którym 
stwierdzono, że ochotnicze straże pożarne jako stowarzyszenia mają udokumen-
towaną tradycję sięgającą XVIII wieku, a wzmianki o działaniach podejmowa-
nych na rzecz walki z pożarami pojawiały się już w średniowieczu. Od momentu 
powstania ochotnicze straże pożarne zrzeszają członków reprezentujących cały 
przekrój lokalnych społeczności – zarówno kobiety, mężczyzn, jak i dzieci oraz 
młodzież. Tak pozostało do dziś. Ochotnicze straże pożarne pozostają otwarte 
dla każdego, kto chce bezinteresownie nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Swoją 
działalnością obejmują wszystkie sfery życia społecznego, począwszy od ratow-
nictwa, przez pomoc społeczną, usługi socjalne, ochronę środowiska, działalność 
kulturalną, edukację i sport, a skończywszy na wsparciu instytucji i organizacji 
pozarządowych działających na rzecz rozwoju lokalnego w wymiarze społecz-
nym i ekonomicznym. Nieoceniony jest wkład ochotniczych straży pożarnych 
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w działania niepodległościowe, działania na rzecz poprawy poziomu bezpie-
czeństwa oraz integrowania lokalnych społeczności. 

W prezentowanej ustawie proponuje się pozostawienie społecznego charak-
teru ochotniczych straży pożarnych i swobody w wyborze formy organizacyjno-
-prawnej. Zasadniczym celem przedmiotowej ustawy o ochotniczych strażach 
pożarnych jest uregulowanie sytuacji prawno-organizacyjnej i finansowej sto-
warzyszeń, jakimi są ochotnicze straże pożarne.

Główne założenia prezentowanej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych 
są następujące. Skupiono w jednym akcie normatywnym rozproszone uregu-
lowania dotyczące relacji zachodzących między konstytucyjnie niezależnym 
stowarzyszeniem, jakim jest każda ochotnicza straż pożarna, konstytucyjnie 
niezależnym samorządem terytorialnym i administracją rządową, reprezen-
towaną przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

Przyznano długo oczekiwane świadczenia, w szczególności świadczenia ra-
townicze, a także zrównano i ujednolicono zasady wypłacania innych świad-
czeń w stosunku do wszystkich strażaków ochotniczych straży pożarnych, bez 
podziału na członków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i strażaków 
ochotniczych straży pożarnych spoza tego systemu.

Zadbano o podniesienie rangi stowarzyszeń ochotniczych straży pożarnych, 
podejmujących jako jednostki ochrony przeciwpożarowej działania na rzecz 
ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywio-
łową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Przeniesiono dotychczasowe uregulowania prawne dotyczące ochotniczych 
straży pożarnych – połączono to z ich doprecyzowaniem – z ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, która powinna być ustawą 
ustrojową, bez określania zasad funkcjonowania jakiejkolwiek jednostki ochro-
ny przeciwpożarowej. Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych ma również 
na celu realizację ustaleń zapoczątkowanych w 1991 r., w czasie prac legisla-
cyjnych nad ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 
i ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, przez ówcze-
snych parlamentarzystów, kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz ZG ZOSP RP.

Wprowadzono innowacyjne rozwiązania i zasady funkcjonowania ochotni-
czych straży pożarnych. Zasady te wynikają z potrzeb praktyków, są efektem 
prac badawczych, analiz oraz konsultacji.

Zapewniono systemowe, przemyślane skorelowanie spraw związanych z usy-
tuowaniem i funkcjonowaniem członków zrzeszonych w ochotniczych strażach 
pożarnych z działaniami realizowanymi w stanach lub sytuacjach objętych pra-
wem międzynarodowym. W szczególności chodzi tu o konwencję genewską i ha-
ską oraz przepisy regulujące stany nadzwyczajne wyszczególnione w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej.

W Sejmie za projektem ustawy głosowało 437 posłów, 1 poseł wstrzymał się 
od głosu, nikt nie był przeciw.

Jako wiceprzewodniczący Senackiego Zespołu Strażaków dziękuje stronie 
rządowej, w tym zwłaszcza przedstawicielom MSWiA, za przygotowanie pro-
jektu niniejszej ustawy, od kilkudziesięciu lat wyczekiwanej przez ochotnicze 
straże pożarne. Będę oczywiście głosował za przyjęciem ustawy o ochotniczych 
strażach pożarnych. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ochotnicza straż pożarna funkcjonuje w Polsce od przeszło 30 lat, stanowiąc 

podstawę krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, codziennie ratując życie, 
zdrowie i mienie Polek i Polaków. Dopiero teraz OSP doczekała się specjalnie 
dedykowanej ustawy, która pozwoli uregulować i ujednolicić jej działalność.

Najważniejszym aspektem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest odpowiednie 
zadbanie o strażaków ochotników. Ci ludzie codziennie narażają życie i zdrowie, 
aby nieść pomoc społeczności lokalnej. Dlatego też niezbędne jest zapewnienie 
odpowiedniego im wynagrodzenia oraz dodatku emerytalnego osobom, które 
zakończyły służbę. Kolejnym aspektem są odszkodowania dla strażaków lub ich 
rodzin w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku podejmowa-
nych działań ratowniczych.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie legitymacji strażaka ratownika OSP, 
która umożliwi zakup zniżkowych biletów na komunikację publiczną oraz 
wzmocnienie ochrony prawnej strażaka ochotnika w czasie prowadzenia akcji 
ratowniczej.

Te zapisy są oczywiście słuszne, ale należy ustawowo zapewnić OSP odpo-
wiednie dofinansowanie z budżetu państwa, dzięki któremu jednostki będą 
mogły zakupić odpowiedni sprzęt, tak aby nie dopuszczać do sytuacji, której 
przykładem jest OSP Mostki z województwa lubuskiego. Tamtejsi strażacy ochot-
nicy, zamiast skupić się na swoich działaniach, muszą zbierać pieniądze na nowy 
wóz strażacki, ponieważ ten, którym dysponują, jest ponad 30-letnim żukiem 
bez zbiornika na wodę. Takie sytuacje są niedopuszczalne. Państwo musi zadbać 
o doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Wnoszę o przyjęcie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.
Procedowana ustawa konsoliduje uregulowania dotyczące relacji między 

ochotniczą strażą pożarną, jednostkami samorządu terytorialnego a admini-
stracją rządową. Nowelizacja zrównuje w kontekście świadczeń status stra-
żaków należących do OSP i strażaków przynależnych do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego.

Strażacy ochotnicy czekali na tę ustawę wiele lat.
Głównym elementem ustawy jest dodatek do emerytury w  wysoko-

ści 200 zł dla druhów, którzy przez co najmniej 25 lat w przypadku męż-
czyzn, lub 20 lat w przypadku kobiet brali bezpośrednio udział w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych.

Senat przy wcześniejszych pracach nad ustawą proponował kwoty wyższe. 
Jednak jeśli wziąć pod uwagę obecne możliwości budżetowe, proponowane kwo-
ty na dzień dzisiejszy też są do zaakceptowania. Ważne, żeby od 1 stycznia to 
świadczenie trafiło do strażaków ochotników.

Ustawa zakłada również wprowadzenie legitymacji strażaka ochotnika, 
która będzie umożliwiała korzystanie ze zniżek. Wzmocniona zostanie także 
ochrona prawna druhów ochotników. Uregulowane zostały ponadto kwestie 
odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji 
uszczerbku na zdrowiu lub śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia 
szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Projekt 
wprowadza również możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw 
energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.

Ustawa była konsultowana ze środowiskami samorządowymi i spotkała się 
z pełną aprobatą tego środowiska.

Dlatego z dużą satysfakcją zagłosuję za tą ustawą.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Proponowana ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych 

innych ustaw zmierza ku pewnemu uporządkowaniu i poprawie niektórych 
rozwiązań prawnych regulujących postępowania dotyczące cudzoziemców. 
Ulepszenie przepisów jest w tej kwestii niezbędne. Na pewno słuszne jest 
usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na 
pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwo-
leń na pobyt czasowy i pracę, tak aby procedura dotycząca dostępu do polskiego 
rynku pracy była prostsza i szybsza, a tym samym – korzystniejsza zarówno 
dla polskiego pracodawcy, jak i pracownika cudzoziemca.

Nie możemy zapominać, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wciąż jest 
tragiczna. To wielki kryzys migracyjny, z którym rząd nie potrafi sobie pora-
dzić od tak długiego czasu. Podczas trzydziestego drugiego posiedzenia Senatu, 
kiedy analizowaliśmy ustawę o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej, 
zadałam panu senatorowi Komorowskiemu, który był sprawozdawcą tej usta-
wy, pytanie o to, czy przepisy były konsultowane z Europejską Agencją Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Odpowiedź była krótka i bardzo wymowna: 
nie. I znów spotykamy się z brakiem konsultacji z Unią Europejską w tak istot-
nych kwestiach. A przecież głównym celem utworzonej w 2004 r. Europejskiej 
Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej jest pomoc państwom członkowskim 
UE i państwom stowarzyszonym w ramach Schengen w ochronie granic ze-
wnętrznych unijnej przestrzeni swobodnego przepływu osób. Dlaczego nie ko-
rzystamy z ich pomocy? Dlaczego nie konsultujemy? Dlaczego nie korzystamy 
z takiego przywileju?

Bez wątpienia imigranci są wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsię-
biorstw. Obecne braki na rynku oraz niekorzystne statystyki demograficzne 
stanowią spore wyzwanie dla przedsiębiorstw i gospodarki. W tej kwestii pomoc 
mogą stanowić właśnie cudzoziemcy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ze względu na sytuację na polskim rynku pracy, konieczność odpowiedzi na 

potrzeby polskich przedsiębiorstw w zakresie braku pracowników w wielu sek-
torach, jak również zainteresowanie cudzoziemców ofertami pracy w naszym 
kraju oraz długotrwałe procedury dotyczące pozwolenia na ich pobyt i pracę 
w Polsce, należy podjąć działania usprawniające postępowania z tym związane. 
Dlatego jestem za przyjęciem ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz 
niektórych innych ustaw w całości.

Wobec wzrostu liczby wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych na tery-
torium Polski, zwłaszcza zezwoleń na pobyt czasowy i pracę składanych do urzę-
dów wojewódzkich, i coraz dłuższego czasu oczekiwania na rozpatrzenie tych 
spraw niezbędne jest skrócenie czasu oczekiwania na odpowiedź, jak również 
podjęcie działań w celu zmniejszenia liczby składanych wniosków dotyczących 
wspomnianych zezwoleń. 

Słuszne zatem jest wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy 
cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem o powierze-
niu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanemu do ewidencji oświadczeń; 
obecnie może ono trwać tylko 6 miesięcy. Skrócony do 30 dni termin wydania 
wizy krajowej w celu podjęcia studiów pierwszego stopnia albo decyzji o od-
mowie jej wydania wydaje się wystarczający do przeanalizowania i zbadania 
wszystkich okoliczności uzasadniających ubieganie się o ten dokument, a krót-
szy czas na uzupełnienie danych, który zmniejszył się z 14 do 7 dni, również 
jest okresem odpowiednim. Dzięki temu całkowity proces będzie trwał krócej. 

Ze względu na deficyt pracowników w niektórych gałęziach naszej gospo-
darki dobrym uregulowaniem jest to upoważniające ministra właściwego do 
spraw zagranicznych do tego, aby po zasięgnięciu opinii ministra właściwego 
do spraw pracy w drodze rozporządzenia określił państwa, w których wnioski 
o wydawanie wiz krajowych w celu podjęcia pracy były przyjmowane od oby-
wateli tych państw poza kolejnością. Ponadto wskazane zostaną zawody, rodzaje 
umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykony-
wanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie 
pracy cudzoziemcowi według klasyfikacji określonych w odrębnych przepisach. 

Wskazanie, aby przekaz informacji między wojewodą a komendantem od-
działu Straży Granicznej, komendantem wojewódzkim Policji, szefem Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także konsulem właściwym ze względu na 
ostatnie miejsce zamieszkania cudzoziemca za granicą mógł odbywać się w for-
mie elektronicznej, z pewnością przyczyni się do zaoszczędzenia czasu przy 
wydawaniu ostatecznych decyzji.

Procedowana ustawa wprowadza szereg zmian, które spełnią wyzna-
czone cele, jakimi są uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych 
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z wykonywaniem pracy przez cudzoziemców na terenie Polski, zadbanie o sza-
nowanie praw pracownika, jakim jest cudzoziemiec, ale także o rozwój polskich 
przedsiębiorstw, co odniesie pozytywny skutek w postaci rozwoju gospodarcze-
go całego kraju.
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Przemówienie senatora Józefa Łyczaka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

W odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się sytuację na polskim i mię-
dzynarodowym rynku pracy Sejm w dniu 17 listopada 2021 r. przyjął noweliza- r. przyjął noweliza- przyjął noweliza-
cję ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która zmienia m.in. 
ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Od początku pandemii, która zaczęła się w 2020 r., znacząco zmieniła się 
sytuacja w naszym kraju, jeśli chodzi o pracę cudzoziemców i migrantów eko-
nomicznych. Do tej pory pracowali oni w Polsce raczej krótkoterminowo – nie 
dłużej niż kilka miesięcy. Teraz ten okres zauważalnie się wydłużył.

W odpowiedzi na sytuację pandemiczną polski rząd wdrożył rozwiązania, 
które pozwalają cudzoziemcom zostać na dłużej w naszym kraju i tu pracować. 
Jednak te regulacje – zawarte w tzw. ustawach covidowych – są tymczasowe, 
a sytuacja na rynku wymaga długotrwałych zmian w polskim prawie, ponieważ 
cały czas rośnie zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy.

Przede wszystkim czekają nas ułatwienia, które mają skłonić cudzo-
ziemców do częstszego składania wniosków o pobyt tymczasowy i  stały. 
Znowelizowana ustawa zakłada ponadto częściową digitalizację procesu, co 
będzie stanowiło dużą pomoc zarówno dla cudzoziemców, jak i zatrudniających 
ich przedsiębiorców.

Jedną z wielu zaproponowanych zmian jest – i tutaj cytat z projektu – „re-
zygnacja z wymogu posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca za-
mieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu”. 
W nowej wersji ustawy o cudzoziemcach będzie to jedynie wymóg otrzymywania 
wynagrodzenia w kwocie nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę 
w Polsce. Co to oznacza w praktyce? Znika obowiązek dostarczania do urzędów 
umów najmu lub potwierdzeń własności nieruchomości. Nie będzie też koniecz-
ności weryfikacji sytuacji majątkowej cudzoziemca. Wszystko to pozwoli skró-
cić proces niezbędny do wydania zezwolenia na pobyt i pracę. Z drugiej strony 
w mocy pozostaje konieczność zdobycia i utrzymania zatrudnienia – co ma po-
twierdzać spisana z pracodawcą umowa – i wykazywania chociaż minimalnego 
wynagrodzenia każdego miesiąca; kwota, którą należy wykazać, będzie zależna 
od daty złożenia wniosku.

Do niedawna nawet awans cudzoziemca w pracy wymagał zmiany zezwo-
lenia, co wiązało się z szeregiem komplikacji, przede wszystkim z ponownym 
złożeniem wniosku. Obecnie lista okoliczności, które nie wymagają takiej zmia-
ny, zostanie rozszerzona, co ułatwi rozwój zawodowy obcokrajowców pracują-
cych w Polsce.

Do niedawna ważność oświadczenia wynosiła zaledwie 6 miesięcy w ciągu 
roku. Obecnie, w ramach tzw. procedury uproszczonej dla obywateli Ukrainy, 
Białorusi, Rosji, Armenii, Gruzji i Mołdawii, okres ten zostaje wydłużony do 
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24 miesięcy i będzie dotyczyć także osób spoza tych 6 wymienionych państw. 
Zmiana ta z pewnością ułatwi życie przedsiębiorcom, ale też urzędnikom.

Dodatkowo zlikwidowany zostanie przepis mówiący o tym, że po przepra-
cowaniu wspomnianych 6 miesięcy na oświadczenie cudzoziemiec musi od-
czekać kolejnych 6 miesięcy przed ponownym podjęciem pracy na takiej samej 
podstawie. W praktyce oznacza to zmianę pracy obcokrajowców z rotacyjnej 
i krótkookresowej na stałą i długookresową.

Kolejna ważna zmiana, o której należy wspomnieć, to „wprowadzenie szcze-
gólnych 60-dniowych terminów załatwienia sprawy udzielenia zezwolenia na 
pobyt czasowy w pierwszej instancji liczonych w sposób szczególny, od momen-
tu, w którym wszystkie braki formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na 
pobyt czasowy zostały uzupełnione”. Do niedawna na takie zezwolenie trzeba 
było czekać nawet 90 dni i dłużej – termin ten nie zawsze był przestrzegany – co 
zniechęcało obcokrajowców do aplikowania o wydanie tzw. karty pobytu. Teraz 
okres ten jest skrócony do zaledwie 2 miesięcy, liczonych od daty złożenia wnio-
sku lub od momentu uzupełnienia braków formalnych.

Równolegle w projekcie ustawy pojawił się zapis mówiący o „wprowadzeniu 
szczególnych, 6-miesięcznych terminów załatwienia sprawy udzielenia zezwo-
lenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 
Europejskiej liczonych w sposób szczególny, od momentu, w którym wszyst-
kie braki formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy zosta-
ły uzupełnione”. Zdecydowanie jest to krok we właściwym kierunku. Obecnie 
w niektórych urzędach wojewódzkich trzeba czekać nawet kilka lat na wydanie 
zezwolenia na pobyt stały lub tzw. karty rezydenta długoterminowego.

Wśród przegłosowanych poprawek znalazła się również ta wprowadzająca 
ułatwienie dla pracodawców dotyczące wydłużenia okresu na poinformowanie 
powiatowego urzędu pracy o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca z 1 do 7 dni. 
Dzięki tej zmianie pracodawcy oraz urzędy będą mieć teraz więcej czasu na do-eć teraz więcej czasu na do-
pełnienie niezbędnych formalności po zatrudnieniu cudzoziemca.

Projekt przewiduje krótkie vacatio legis – wejście w życie zmian ma nastąpić 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Najbardziej 
prawdopodobne jest wejście w życie nowych przepisów w I kwartale 2022 r.

Musimy cały czas pamiętać, że liberalne prawo dotyczące zatrudniania ob-
cokrajowców to najmocniejszy argument, jaki ma Polska w walce o emigrantów 
zarobkowych, którzy przecież mogą wybierać rynki zachodnie, gdzie zarobią 
nawet kilka razy więcej niż w naszym kraju. Nowela ma na celu usprawnienie 
prowadzenia postępowań administracyjnych, jeśli chodzi o legalizację pobytu 
cudzoziemców, szczególnie w przypadku łącznych zezwoleń na pobyt i pracę, 
które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń pobytowych. Głównym po-
wodem zmian jest zaobserwowany wzrost liczby wniosków o udzielenie zezwo-
leń pobytowych na terenie Polski, jak również okres pandemii, podczas którego 
urzędy działały mniej wydajnie.

Niestandardowe jest np. to, że decyzja będzie mogła zostać wydana bez ko-
nieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie. To powinno znacznie ułatwić 
wydawanie tego typu zezwoleń bez opóźniania aktualnie toczących się procesów.

Decyzja na pobyt wydana w tym specjalnym trybie nie będzie określać rów-
nież warunków wykonywania pracy przez cudzoziemca ani nie będzie wska-
zywać pracodawcy. Posiadając taką decyzję, cudzoziemiec będzie mógł podjąć 
pracę w wybranym przez siebie podmiocie. Dokument zwalnia z konieczności 
posiadania zezwolenia na pracę, ale pod pewnymi warunkami. Warunki te okre-
ślane są jako brzegowe i odnoszą się one do:
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— wynagrodzenia – nie może być one mniejsze niż minimalne, niezależnie 
od wymiaru czasu pracy czy stosunku prawnego;

— podstawy wykonywania pracy – powinna być wykonywana na podstawie 
umowy o pracę lub zlecenia;

— wymogu złożenia oświadczenia – w ciągu 60 dni od dnia doręczenia de-
cyzji konieczne będzie złożenie oświadczenia pracodawcy/zleceniodawcy o po-
wierzeniu pracy wraz ze wskazaniem warunków. Takie oświadczenie będzie 
można złożyć tylko raz.

Omawiana ustawa z pewnością pozytywnie wpłynie na rynek Polski i za-
chęci cudzoziemców do podejmowania legalnego zatrudnienia. Przyspieszony 
czas rozpatrzenia wniosków spowoduje, iż nie będą oni borykać się z długotrwa-ż nie będą oni borykać się z długotrwa- nie będą oni borykać się z długotrwa-
łym okresem niepewności co do swojej przyszłości w Polsce i będą mogli czynić 
plany zawodowe i osobiste w naszym kraju. To dobry krok w kierunku rozwoju 
polskiego rynku pracy.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana dziś ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych 

innych ustaw ma na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań doty-
czących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, 
które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. 
W sprawach cudzoziemców od kilku lat obserwowany jest wzrost ogólnej liczby 
wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych na terytorium Polski, w szczegól-
ności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, składanych do urzędów wojewódz-
kich, co przekłada się na coraz dłuższy czas oczekiwania na rozpatrzenie tych 
spraw. Zachodzi ponadto potrzeba poprawy niektórych rozwiązań prawnych 
dotyczących dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy, w interesie pol-
skich pracodawców, jak również ułatwienia pozyskiwania przez inwestorów 
strategicznych pracowników z zagranicy.

W ustawie przewidziano m.in.:
– uproszczenia dotyczące udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt cza-

sowy i pracę;
– rezygnację z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania 

oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzie-
lenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na rzecz wymogu otrzymywania 
przez cudzoziemca wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pra-
cy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy 
przez cudzoziemca;

– wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 
w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warun-
kach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;

– poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę;

– wprowadzenie rozwiązania przyspieszającego uzyskanie zezwolenia na 
pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę 
w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

Są to bardzo dobre rozwiązania, które w sposób znaczący mogą poprawić 
sytuację braków kadrowych w wielu branżach, zarówno przemysłowych, jak 
i usługowych. Obecnie polskie firmy mogą ściągać na uproszczonych zasadach 
pracowników z dawnego Związku Radzieckiego, z Armenii, Białorusi, Gruzji, 
Mołdawii, Rosji i Ukrainy, ale tylko na okres 6 miesięcy. Okres ten zostanie 
wydłużony do 2 lat. Po wprowadzeniu zmian do ustawy do ściągnięcia takiego 
pracownika do Polski wystarczy wystawienie przez przedsiębiorcę oświadcze-
nia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
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Bardzo ważną zmianą jest wydłużenie cudzoziemcowi dopuszczalnego okre-
su pracy z 6 miesięcy do 24 miesięcy. Odciąży to znacząco urzędy wojewódzkie. 
Cudzoziemiec będzie mógł pracować aż 2 lata na podstawie tzw. oświadczenia, 
a uzyskanie dla niego zezwolenia na pracę nie będzie potrzebne.

W myśl nowelizacji ustawy obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego zostanie 
uznany za spełniony, gdy będzie wynikał z zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.

Ustawa wprowadza ułatwienia również we wnioskowaniu o Kartę Polaka.
Przedsiębiorcy liczą na to, że ministerstwo rodziny skorzysta po zmianach 

z możliwości rozszerzenia listy państw, z których można ściągać wspomnianych 
pracowników, czy też określi zasady, dzięki którym będzie można skorzystać 
z uproszczonej procedury przy ściąganiu specjalistów do Polski. 

Będę głosować za przyjęciem tej ustawy, licząc jednocześnie na szybkie reak-
cje rządu w sytuacjach, gdyby okazało się, że nie wszystko funkcjonuje jeszcze 
najlepiej. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw zmienia 

przepisy o postępowaniach dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na 
pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto ustawa skraca 
terminy rozpatrywania wniosków o wydanie wizy krajowej.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, nowelizacja ma na celu przede wszyst-
kim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwo-
leń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 
zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem 
zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. W zakresie spraw cudzoziemców od kil-
ku lat obserwowany jest wzrost ogólnej liczby wniosków o udzielenie zezwoleń 
pobytowych na terytorium Polski, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy 
i pracę, składanych do urzędów wojewódzkich, co przekłada się na coraz dłuż-
szy czas oczekiwania na rozpatrzenie tych spraw. Zachodzi ponadto potrzeba 
poprawy niektórych rozwiązań prawnych dotyczących dostępu cudzoziemców 
do polskiego rynku pracy, co leży w interesie polskich pracodawców, jak również 
ułatwienia pozyskiwania przez inwestorów strategicznych pracowników z za-
granicy. Celem ustawy jest również poprawa innych obowiązujących rozwiązań 
w szeroko rozumianych sprawach cudzoziemców, w tym postępowań dotyczą-
cych przyjmowania pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa. 
Proponuje się również skrócenie terminów rozpatrywania wniosków o wydanie 
wizy krajowej. Intencją projektodawcy była optymalizacja procedur, dążenie do 
skrócenia długości trwania postępowań w wymienionych sprawach. W pro-
jekcie przewiduje się także wdrożenie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawach C-550/16, C-133/19, C-136/19 i C-137/19 oraz po-
prawę i uzupełnienie niektórych przepisów dotyczących wdrożenia dyrektywy 
2014/66/UE.

Istotę zmian oddano w ocenie skutków regulacji. Art. 120a ustawy o cudzo-
ziemcach przewiduje wprowadzenie nowego formularza wniosku o zmianę ze-
zwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca oraz określa jego zawartość. 
Z uwagi na to w art. 120b przewidziano upoważnienie dla ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru formu-
larza wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, o którym mowa 
w art. 120a ust. 1. Zgodnie z proponowanymi przepisami formularz będzie za-
wierał dane cudzoziemca lub informacje, o których mowa w art. 13, w zakre-
sie niezbędnym do zmiany tego zezwolenia, dane dotyczące członków rodziny 
cudzoziemca zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z okre-
śleniem stopnia pokrewieństwa, a także informację o ubieganiu się przez nich 
o zezwolenie na pobyt czasowy oraz o tym, czy pozostają na utrzymaniu cudzo-
ziemca, informację o posiadanym przez cudzoziemca ubezpieczeniu zdrowotnym 
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oraz pisemne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

W Sejmie za projektem ustawy głosowało 428 posłów, 1 wstrzymał się od 
głosu, 6 było przeciw.

Popieram niniejszą nowelizację. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Ustawę o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 
oceniam pozytywnie. Kierunek jest jak najbardziej właściwy, jeśli chodzi o uzy-
skiwanie przez cudzoziemców zezwoleń na pobyt w Polsce. Niepokojące są jednak 
niejasne zapisy dotyczące repatriantów. Zamiast wyeliminować „potencjalne 
trudności interpretacyjne”, proponowane zmiany mogą je tylko zwiększyć, bu-
dząc szereg nowych pytań.

Największe wątpliwości budzą następujące sprawy.
Po pierwsze, czy nie utraci prawa do uzyskania wizy repatriacyjnej osoba, 

która w przeszłości zamieszkiwała tereny ogólnie wymienione w art. 9 ust. 1 
pkt 3, lecz później przeprowadziła się na terytoria FR niewymienione w roz-
porządzeniu RM? Przykładowo może to być osoba, która wcześniej mieszkała 
w Kazachstanie, obecnie zaś mieszka w Sankt Petersburgu.

Po drugie, czy nie utraci prawa do uzyskania wizy repatriacyjnej osoba, 
która w przeszłości zamieszkiwała tereny bezpośrednio wymienione w roz-
porządzeniu, lecz później przeprowadziła się na terytoria FR niewymienione 
w rozporządzeniu RM? Przykładowo może to być osoba, która wcześniej miesz-
kała w Chabarowsku, obecnie zaś mieszka w Kaliningradzie.

Po trzecie, czy nie utraci prawa do uzyskania wizy repatriacyjnej osoba, która 
w przeszłości zamieszkiwała tereny bezpośrednio wymienione w rozporządze-
niu, lecz później przeprowadziła się na terytoria FR wyłączone rozporządzeniem 
RM? Przykładowo może to być osoba, która wcześniej mieszkała w Orsku, obec-
nie zaś jest mieszkańcem miasta Ust’-Kataw.

Po czwarte, jakie będą skutki przyjęcia i realizacji poprawki dotyczącej wy-
dania wizy dla osób ubiegających się o uznanie za repatrianta? Ten tryb nie 
przewiduje wydania wizy krajowej w celu repatriacji.

Po piąte, jakie będą skutki dla osób, które mieszkały bądź obecnie mieszkają 
na terenach wyłączonych rozporządzeniem RM i już złożyły wnioski o wydanie 
wizy krajowej w celu repatriacji lub o uznanie za repatrianta? Czy zostaną one 
pozbawione prawa do repatriacji?

Ja zagłosuję za tą ustawą, mając nadzieję na uzyskanie odpowiedzi na za-
dane pytania.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa umożliwia przekazywanie przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych 
akcji lub udziałów, z których prawa wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa.

Jak podkreślono w opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, celem usta-
wy jest umożliwienie Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przekazania 
ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych wykonywania pra-
wa z akcji lub udziałów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. „Przekazanie to następuje na wniosek wskazanego ministra w sytu-
acji, gdy jest to niezbędne do realizacji polityki gospodarczej państwa, w tym 
ochrony interesów Skarbu Państwa. Przejęte w ten sposób akcje i udziały sta-
ją się mieniem Skarbu Państwa, niewchodzącym w skład Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa. Poza tym zmieni się podmiot reprezentujący w tym 
zakresie Skarb Państwa. Będzie nim minister właściwy do spraw aktywów 
państwowych. W ocenie projektodawcy proponowana zmiana wynika z poja-
wiających się w praktyce wątpliwości, dotyczących relacji między przepisami 
art. 17 ust. 2 i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku 
Wsparcia Rolnictwa”.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 266 posłów, 53 było przeciw, 118 
wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa, druki sejmowe nr 1677 i 1688, ma na celu umożliwienie prze-
kazania spółek rolnych pod nadzór Ministerstwa Aktywów Państwowych. Te 
działania zmierzają do utworzenia holdingu spożywczego, na który czekają rol-
nicy. Holding ma m.in. na celu rozwiązanie problemów związanych ze zmowami 
cenowymi oraz przewagą kontraktową.

Od początku swojej kadencji PiS tak zawzięcie „walczy” o interesy polskich 
rolników. Cały czas obiecywane są zmiany, które mają wspomóc polską gospo-
darkę. Dlaczego z tych zobowiązań nic nie wynika? Pozwolę sobie przypomnieć, 
jak w 2015 r., zaraz po wygranych wyborach parlamentarnych rząd obiecywał 
powstanie holdingu. Rok później ówczesny minister rolnictwa i rozwoju wsi za-
powiedział powstanie holdingu na bazie Krajowej Spółki Cukrowej SA, w skład 
której miało wejść 70 podmiotów. Dopiero po 2 latach pomyślano o powołaniu 
pełnomocnika do spraw utworzenia Narodowego Holdingu Spożywczego oraz 
zespołu do spraw opracowania jego koncepcji. Od tego momentu nie zadziało się 
nic oprócz wydania przez Skarb Państwa na te działania kilkuset tysięcy złotych. 
Zapowiedziane czynności nie zostały zrealizowane. Możliwości przejęcia pry-
watnych firm oraz utworzenia z nich holdingu było wiele. Niestety żadna z tych 
szans nie została wykorzystana. Spółdzielnie upadły, a wiele osób straciło pracę.

Nowelizacja ustawy wprowadza procedurę przekazania przez Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa akcji lub udziałów wchodzących w skład Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz ministra właściwego do spraw ak-
tywów państwowych. Holding przejmie udział spółek, które są nadzorowane 
przez KOWR, zaś KOWR przejmie część akcji holdingu. Tym sposobem państwo 
straci kontrolę nad majątkiem obywateli. Rolnicy mają dość obietnic i zapew-
nień, które nie mają żadnego znaczenia. Narodowy Holding Spożywczy ma po-
wstać w ciągu pół roku. Za jakiś czas przekonamy się, czy rząd wywiązał się ze 
składanych obietnic. Mam nadzieję, że rolnicy skorzystają na proponowanych 
zmianach. Czekali na nie 6 lat. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy 

o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach 
publicznych reguluje procedurę przeprowadzania postępowania scaleniowego 
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wprowadza de-
finicję gospodarstwa rolnego zawierającą szczególną normę obszarową, dopre-
cyzowuje czynności związane z określaniem przebiegu granic obszaru scalenia 
lub wymiany gruntów.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, nowelizacja: „obejmuje przepisy przyczy-
niające się do usprawnienia prowadzenia postępowań scaleniowych, w tym 
głównie do ich przyśpieszenia, jednocześnie nie wpływając na postępowa-
nia realizowane w ramach poddziałania «Wsparcie na inwestycje związane 
z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa» objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie celu 
scalenia gruntów. Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 1 ust. 2 pkt 3a 
ustawy, za gospodarstwo rolne należy uznać takie gospodarstwo rolne w ro-
zumieniu art. 553 ustawy z dnia 17 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), w którym powierzchnia gruntów rolnych lub 
leśnych jest nie mniejsza niż 1 ha. Wprowadzenie definicji gospodarstwa rolnego 
zawierającej szczególną normę obszarową ma na celu likwidację wątpliwości, 
które pojawiają się w związku z interpretacją przepisu art. 3 ust. 2 ustawy, tj. 
w zakresie sposobu zaliczania gospodarstw rolnych do weryfikacji wniosków 
o wykonanie scalenia”. 

Jak zaznaczono w ocenie skutków regulacji: „W większości krajów europej-
skich instytucja scaleń gruntów jest ściśle powiązana z instytucją planowania 
przestrzennego i na obszarach wiejskich jest efektywnym narzędziem zrówno-
ważonego rozwoju takich obszarów”.

W Sejmie w głosowaniu w sprawie ustawy 434 posłów głosowało za przy-
jęciem ustawy, 3 – przeciw. Popieram niniejszy projekt nowelizacji. Dziękuję 
bardzo.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym podkreślić bardzo ważne znaczenie uchwalonej ustawy o wyro-

bach winiarskich.
Jej zapisy określające organizację rynku wina oraz wszelkie zagadnienia 

związane z wyrobem i rozlewem wyrobów winiarskich ułatwiają naprawdę 
wielu przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Uproszczone 
oraz ujednolicone przepisy przede wszystkim wesprą też biznes małych pro-
ducentów. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana dziś ustawa o wyrobach winiarskich jest całkowicie nową, kom-

pleksową ustawą, a wprowadzane w niej rozwiązania wynikają w dużej części 
z nowych regulacji na poziomie Unii Europejskiej. Ta ustawa jest oczekiwana 
przez środowisko winiarzy w Rzeczypospolitej, które jest stosunkowo liczne, bo 
jest 329 zarejestrowanych producentów wina. Jeśli doliczyć do tego sporą grupę 
zatrudnionych w tej branży pracowników i współpracujące osoby, stanowi to 
już pokaźny udział w rynku zatrudnionych.

Proponowana ustawa wprowadza bardzo dużo zmian. Dostosowuje polskie 
prawo do przepisów Unii Europejskiej, ale też ujednolica i upraszcza wymagania 
dotyczące wpisu do rejestru działalności regulowanej, rejestru przedsiębiorców 
wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiar-
skich. Zaproponowane zmiany z pewnością zmniejszą obciążenia administracji 
oraz usprawnią obieg dokumentów, co powinno pozytywnie wpłynąć na sytuację 
producentów, którzy chcą rozpocząć produkcję wyrobów winiarskich w Polsce.

Najważniejsze rozwiązania wynikające z tej ustawy są następujące: zwięk-
szenie konkurencyjności drobnych producentów wyrabiających cydr, cydr ja-
kościowy, cydr lodowy, perry, perry jakościowe, perry lodowe, wina owocowe 
jakościowe oraz miód pitny jakościowy z surowców wyrabianych głównie we 
własnym gospodarstwie poprzez zwiększenie maksymalnej wielkości produk-
cji wysokojakościowych fermentowanych napojów winiarskich przez drobnych 
producentów z 10 tysięcy litrów na rok do 100 tysięcy litrów na rok; umożliwienie 
produkcji takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów 
sadów lub liczby pni pszczelich; umożliwienie zakupu, do 50% pod względem 
wagowym, surowców do wyrobu takich napojów w województwie, w którym jest 
prowadzony wyrób tych napojów, lub w powiatach sąsiadujących z tym woje-
wództwem; umożliwienie wyrobu takich napojów poza składem podatkowym; 
zwolnienie z obowiązku zatwierdzania zakładów pod względem sanitarnym; 
umożliwienie sprzedaży takich napojów w miejscu produkcji; zwolnienie z obo-
wiązku posiadania zezwolenia na obrót hurtowy, co umożliwi bezpośrednią 
sprzedaż takich napojów do restauracji i lokalnych sklepów.

W ustawie ujednolicono przepisy dotyczące wymogów produkcyjnych i zna-
kowania fermentowanych napojów winiarskich oraz podniesiono wymaga-
nia jakościowe dla niektórych kategorii fermentowanych napojów winiarskich. 
Wprowadzono także zmiany kategorii dotyczących fermentowanych napojów 
winiarskich, które pozwolą na lepsze dostosowanie się producentów do wy-
magań rynku, oraz uproszczono zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców 
wyrobów winiarskich. Ponadto ustawa wprowadza system elektronicznego 
obiegu dokumentów pomiędzy instytucjami kontrolnymi w ramach sektora 
wina i upraszcza system certyfikacji wina odmianowego i wina rocznikowego. 
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W przypadku wina odmianowego lub wina rocznikowego nie będzie już obo-
wiązku umieszczania na etykietach numeru identyfikacyjnego.

Ta ustawa to przykład dobrze przygotowanej ustawy, co bardzo rzadko się 
zdarza, szeroko skonsultowanej ze stroną społeczną, tj. z organizacjami spo-
łecznymi zrzeszającymi producentów wina oraz fermentowanych napojów wi-
niarskich, jak również z uczelniami wyższymi. Z pełnym przekonaniem będę 
głosować za jej przyjęciem. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt ustawy o wyrobach winiarskich po raz pierwszy reguluje 

zagadnienia związane z wyrobem i rozlewem wyrobów winiarskich, a także or-
ganizacją rynku wina. Wprowadza m.in. zmiany w zakresie fermentowanych 
napojów winiarskich oraz uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wyko-
nujących działalność w zakresie wyrobów winiarskich. Ponadto ustawa ustala 
nowy podział kompetencji organów kontrolnych.

Istotę proponowanych zmian przedstawiono w ocenie skutków regulacji.
„Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych polegających na:
1) harmonizacji przepisów dotyczących wymogów produkcyjnych i znako-

wania fermentowanych napojów winiarskich, w tym poprawie czytelności prze-
pisów obecnie zawartych w ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie 
wyrobów winiarskich oraz o organizacji rynku wina, zwanej dalej «ustawą wi-
niarską», w celu ich dostosowania do potrzeb rynku;

2) podniesieniu wymagań jakościowych dla niektórych fermentowanych na-
pojów winiarskich oraz wprowadzeniu kategorii tych napojów, które pozwolą 
na lepsze dostosowanie się producentów takich napojów do wymagań rynku, 
w szczególności utworzenie kategorii cydrów aromatyzowanych i perry aro-
matyzowanych (obecnie ustawa winiarska nie przewiduje możliwości wyrobu 
cydrów aromatyzowanych i perry aromatyzowanych);

3) powiązaniu nazw kategorii fermentowanych napojów winiarskich z prze-
pisami horyzontalnymi dotyczącymi znakowania środków spożywczych w celu 
uproszczenia struktury przepisów w prawodawstwie krajowym (obecnie in-
formacje dotyczące znakowania fermentowanych napojów winiarskich są 
uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, powodując, że 
przepisy te są bardziej skomplikowane);

4) uproszczeniu i ujednoliceniu zasad wpisu do rejestru przedsiębiorców wy-
konujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich 
przez wprowadzenie przepisów obligujących Dyrektora Generalnego Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) do umieszczenia wzoru wniosku o wpis 
do tego rejestru na stronach internetowych urzędu (obecnie przedsiębiorcy, skła-
dając wniosek o wpis do ww. rejestru lub o zmianę wpisu w ww. rejestrze, są zo-
bligowani do opracowywania takich wniosków na podstawie przepisów ustawy 
winiarskiej, co generuje problemy interpretacyjne);

5) odstąpieniu w stosunku do przepisów ustawy winiarskiej od wymo-
gu posiadania przez przedsiębiorcę planu obiektów budowlanych oraz wy-
mogów określających minimalne dozwolone pojemności stosowanych przez 
przedsiębiorcę zbiorników do magazynowania i przechowywania wyrobów 
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winiarskich – przedmiotowe przepisy są zbyt szczegółowe oraz stanowią ba-
rierę administracyjną;

6) doprecyzowaniu, że obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich nie dotyczy 
podmiotów rozlewających wyroby winiarskie wprowadzone do obrotu w opako-
waniach zbiorczych (to jest w kegach lub beczkach) do opakowań jednostkowych 
w miejscu prowadzenia sprzedaży detalicznej takich wyrobów (przepisy ustawy 
winiarskiej nie regulowały tej kwestii, co powodowało wątpliwości prawne);

7) przekazaniu prowadzenia rejestru przedsiębiorców wykonujących działal-
ność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich (rejestr działalności 
regulowanej) Dyrektorowi Generalnemu KOWR (obecnie rejestr ten jest prowa-
dzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi), w celu gromadzenia danych na 
temat rynku wyrobów winiarskich (fermentowanych napojów winiarskich oraz 
wina) w jednym urzędzie;

8) zwiększeniu konkurencyjności wyrabianych przez drobnych producentów 
cydru, cydru jakościowego, cydru lodowego, perry, perry jakościowego, perry 
lodowego, wina owocowego jakościowego oraz miodu pitnego jakościowego z su-
rowców pozyskanych głównie we własnym gospodarstwie przez umożliwienie: 
produkcji takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów 
sadów lub liczby pni pszczelich – obecnie producenci tacy mogą wyrabiać mak-
symalnie 100 hektolitrów cydru lub perry, 50 hektolitrów wina owocowego lub 
miodu pitnego wytworzonego z 5 hektolitrów miodu, zakupu, do 50% wagowo, 
surowców do wyrobu takich napojów w województwie, w którym jest prowadzo-
ny wyrób tych napojów, wyrobu takich napojów poza składem podatkowym, co 
przekłada się na zmniejszenie obciążeń administracyjnych (obecnie producenci 
tacy nie mają możliwości produkcji ww. wyrobów poza składem podatkowym);

9) wprowadzeniu odstępstw dla uczestników rynku wina od niektórych prze-
pisów Unii Europejskiej w celu dostosowania przepisów do nadal niewielkiej 
produkcji wina w Polsce (obecne uregulowania zawarte w ustawie winiarskiej 
zawierają część takich odstępstw);

10) zniesieniu niektórych obciążeń administracyjnych w stosunku do obecnie 
obowiązujących uregulowań zawartych w przepisach ustawy winiarskiej zwią-
zanych z gromadzeniem danych statystycznych w zakresie rynku wina, których 
możliwość wprowadzenia wynika z nowych odstępstw zawartych w przepisach 
Unii Europejskiej;

11) uproszczeniu systemu certyfikacji wina odmianowego i wina rocznikowe-
go przez usunięcie potrzeby umieszczania numeru identyfikacyjnego dla wina 
odmianowego lub wina rocznikowego na etykietach takich win;

12) utworzeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów między or-
ganami kontrolnymi w ramach sektora wina w celu przyspieszenia wymiany 
informacji oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla producentów 
wina (obecnie wymiana informacji między takimi organami dokonywana jest 
w formie papierowej)”.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 434 posłów, 2 wstrzymało się 
od głosu. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Rynek produkcji win w Polsce z roku na rok rozwija się i rozrasta. Według 

danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w latach 2009-2020 produkcja 
wina wzrosła 35-krotnie. Wzrasta liczba pól, na których uprawiana jest wino-
rośl – prawie 15-krotnie, a także wzrasta liczba producentów – prawie 16-krot-
nie. Polskie wina zyskują na popularności również za granicą, od lat konkurują 
z krajami słynącymi z produkcji wina, takimi jak Włochy czy Francja, dlatego 
też należy wesprzeć tę branżę poprzez odpowiednie przepisy.

Procedowana ustawa o wyrobach winiarskich jest spełnieniem oczekiwań 
blisko 330 producentów win w Polsce, na mocy tej ustawy przede wszystkim 
zostaną oni zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na obrót hurtowy, 
co umożliwi bezpośrednią sprzedaż takich napojów do restauracji czy lokal-
nych sklepów. Ustawa zniesie bariery administracyjne dzięki ujednoliceniu 
i uproszczeniu wymagań dotyczących wpisu do rejestru działalności regulo-
wanej. Ustawa da też możliwość zwiększenia maksymalnej wielkości produkcji 
– pozwoli na zwiększenie maksymalnej wielkości produkcji wysokojakościo-
wych fermentowanych napojów winiarskich przez drobnych producentów wina 
z 10 tysięcy litrów na rok do 100 tysięcy litrów na rok.

Ustawa powinna zostać wprowadzona w życie jak najszybciej, aby producen-
ci win mogli spokojnie przygotować się do nowego sezonu winiarskiego i już na 
nowych zasadach sprzedawać swoje wyroby. Liczę, że rynek winiarski w Polsce 
dalej będzie się tak dobrze rozwijał.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 34. posiedzenia Senatu

357

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14, 15 i 16 grudnia 2021 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora Mieczysława Golby  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wiąże się z zapewnieniem 
sprawnej realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich w okresie przejściowym, 
w latach 2021 i 2022, tj. do dnia stosowania nowych ram prawnych wspólnej polityki 
rolnej, w tym z zapewnieniem podstaw prawnych wdrażania w tak krótkim okresie 
nowego działania „Zarządzanie ryzykiem” oraz z koniecznością zapewnienia dalszej 
realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Ustawa o pro-
gramie rozwoju obszarów wiejskich ma na celu nie tylko przedłużenie okresu jego 
działania, ale także wprowadza szereg uproszczeń dla rolników.

Pierwszy z  nich to możliwość załatwienia spraw online w  Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie, mimo że wnioski składa-
ne są w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie 
internetowej ARiMR, wymiana korespondencji oraz doręczenia w dalszym ciągu 
odbywają się w formie papierowej. Po zmianie, w przypadku gdy postępowanie 
administracyjne lub inne postępowanie jest rozpoczęte na wniosek złożony dro-
gą elektroniczną, możliwe będzie doręczanie pism, w tym obustronna wymiana 
korespondencji, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR.

Uproszczone zostaną również procedury związane z przygotowaniem do 
realizacji działań, które mają przeciwdziałać skutkom suszy oraz zwiększyć 
retencję wód, m.in. w obszarach rolniczych i leśnych. Zlikwidowane zostaną 
skomplikowane procedury uzyskiwania zgód, które zniechęcały do podejmo-
wania działań w tym zakresie.

Ważnym aspektem w nowelizacji ustawy jest zmiana przepisów prawa bu-
dowlanego. Do tej pory funkcjonowała skomplikowana procedura uzyskiwania 
zgód na realizację prostych działań, które przeciwdziałają skutkom suszy na 
obszarach wiejskich. Zniechęcała ona właścicieli gruntów rolnych do podejmo-
wania działań w tym zakresie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowa 
stawu i zbiornika wodnego o powierzchni przekraczającej 1 tysiąc m2 wyma-
ga bowiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Po zmianie przepisów 
budowa takich zbiorników – o powierzchni większej niż 1 tysiąc m2., lecz nie 
większej niż 5 tysięcy m2 i o głębokości do 3 m – położonych w całości na grun-
tach rolnych byłaby wykonywana na podstawie zgłoszenia budowy. Ułatwienie 
to dotyczyć będzie zarówno postępowań w postaci decyzji administracyjnej, np. 
postępowań w sprawie o przyznanie pomocy, jak i innych postępowań.

W przepisach ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uwzględnio-
no możliwość otrzymania wyprzedzającego finansowania przez szerszą grupę 
beneficjentów PROW 2014–2020.

Przyjęcie tego projektu i prace nad nim spotkały się z dużym zrozumieniem, 
ponieważ ułatwi on wszystkim beneficjentom pozyskiwanie środków.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem 

realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 jest kon-
sekwencją przedłużenia realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020. Całość zmian wynika z opóźnień we wprowadzaniu wspólnej 
polityki rolnej na lata 2021–2027 na poziomie europejskim. Parlament Europejski 
i Rada przygotowały stosowne dokumenty o przedłużeniu wszystkich rozporzą-
dzeń na okres dodatkowych 2 lat. W związku z tym konieczne jest przedłużenie 
obowiązywania istniejących przepisów na poziomie krajowym, tak aby realiza-
cja PROW mogła przebiegać jeszcze w roku 2021 i 2022.

Zmiany ustawowe idą w dobrym kierunku. Ich wprowadzenie pozwoli w spo-
sób racjonalny zaplanować i zrealizować zadania oraz spokojnie je rozliczyć do 
końca 2025 r., zgodnie z zasadą n+3.

Bardzo ważną informacją jest to, że decyzją Komisji Europejskiej zwiększono 
budżet programu o ponad 4,5 miliarda euro.

W ustawie znalazły się przepisy dotyczące ułatwień w budowie zbiorników 
wodnych, pozwalające na ich realizację jedynie na zgłoszenie w przypadkach, 
gdy będą to zbiorniki o powierzchni większej niż 1 tysiąc m2, lecz nie większej 
niż 5 tysięcy m2, o głębokości do 3 m. Ta zmiana ma szczególne znaczenie w dobie 
zmian klimatycznych i pustynnienia dużych obszarów naszego kraju. Konieczne 
są działania interwencyjne w obszarze małej retencji.

Kolejna dobra zmiana dotyczy załatwiania spraw online w  Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie wnioski mogą być co praw-
da składane w formie elektronicznej, za pomocą formularza umieszczonego na 
stronie internetowej, ale już wymiana korespondencji oraz doręczenia w dal-
szym ciągu odbywają się w formie papierowej. Ustawa wprowadza możliwość 
prowadzenia korespondencji w formie cyfrowej, jeśli tylko początkowy wniosek 
zostanie złożony drogą elektroniczną.

Kolejny pakiet spraw dotyczy tzw. regionalnych strategii w ramach rozwoju 
lokalnego. To też dobre rozwiązania, którą pomogą kontynuować ogromną pra-
cę wykonywaną w Polsce przez setki lokalnych grup działania. Grupy te będą 
miały zapewnione stosowne finansowanie.

Dlatego będę głosować za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z przedłużeniem 

realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 związa-
ny jest z przedłużoną do dnia 31 grudnia 2022 r. realizacją Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Przewiduje m.in.: umożliwienie rolnikom załatwiania 
spraw online w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Upraszcza 
ponadto procedury związane z przygotowaniem do realizacji działań, które mają 
przeciwdziałać skutkom suszy oraz zwiększyć retencję wód, m.in. na obszarach 
rolniczych i leśnych.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji: „W projekcie rozporządzenia 
proponuje się refundację do 70% składki ubezpieczenia od ryzyka strat w do-
chodach w produkcji drobiu, bydła lub świń spowodowanych wystąpieniem 
ogniska Salmonelli oraz przyczyni się do podnoszenia świadomości i odpowie-
dzialności u hodowców w zakresie konieczności stosowania działań bioaseku-
racyjnych i naprawczych zapobiegających rozprzestrzenianiu się Salmonelli 
wśród zwierząt. Wymogi w zakresie bioasekuracji stawiane przez zakłady ubez-
pieczeń producentom umożliwią zmniejszenie zagrożenia wystąpienia tej cho-
roby. Jednoczenie zastosowanie dopłat do składek ubezpieczeniowych zachęci 
producentów do korzystania z tego rodzaju instrumentu”.

W Sejmie w głosowaniu w sprawie ustawy 436 posłów głosowało za przy-
jęciem, 1 się wstrzymał od głosu. Popieram niniejszy projekt. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Przemysława Błaszczyka  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Rozpatrujemy dziś ustawę o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu 

modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu moderni-
zacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji 
i niektórych innych ustaw.

W ciągu trwania programu do Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby Ochrony Państwa trafi ponad 10 miliardów zł. Program po-
zwoli również na podwyższenie wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników 
służb podległych MSWiA. Wdrożenie programu ma zapewnić dalszą moderniza-
cję Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony 
Państwa celem stworzenia warunków sprzyjających warunków umożliwia-
jących realizację ich ustawowych zadań przez modernizację infrastruktury, 
sprzętu oraz wyposażenia. Celem programu jest także zwiększenie liczby etatów 
oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy, a także 
podniesienie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych.

Program zakłada ponadto realizację inwestycji budowlanych, wyposażenie 
w nowoczesny sprzęt transportowy, uzbrojenie, wyposażenie osobiste funkcjo-
nariuszy. W tym miejscu chciałbym podziękować za przygotowanie niniejsze-
go programu – zwłaszcza z uwagi na sytuację na granicy polsko-białoruskiej.

Program modernizacji służb mundurowych to także inwestycja w kapitał 
ludzki. Przewiduje on wzmocnienie etatowe służb mundurowych, wzmocnienie 
motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz podwyższenie wyna-
grodzeni pracowników służb podległych MSWiA. Jest to bardzo istotny aspekt 
wsparcia tych grup zawodowych. Ponadto w ramach „Programu moderniza-
cji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony 
Państwa w latach 2022–2025” zostało zaplanowane m.in. utworzenie 250 nowych 
posterunków Policji w małych miejscowościach w całej Polsce. Rozpoczną się 
także prace nad powstaniem nowej szkoły policyjnej. W Policji powstanie 5,6 
tysiąca nowych etatów. Takie wzmocnienie na pewno przyczyni się do odczucia 
wzrostu bezpieczeństwa wśród Polaków, tak bardzo niezbędnego nam w ostat-
nim czasie – i za to bardzo dziękuję.
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Przemówienie senatora Wiktora Durlaka  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jest jednym z podstawowych zadań 

państwa. Do realizacji tego zadania powołane są odpowiednio wyspecjalizowa-
ne służby, takie jak np. Policja, Straż Graniczna czy Państwowa Straż Pożarna, 
których zadaniem jest ochrona życia, zdrowia i mienia oraz zapewnienie po-
rządku publicznego. Utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a co 
za tym idzie, sprawnie działających służb, wymaga stałych nakładów – to pe-
wien proces, który musi uwzględniać pojawianie się nowych zagrożeń, postęp 
cywilizacyjny czy szybko zmieniającą się rzeczywistość.

Procedowana ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 
2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w la-
tach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw za-
kłada przede wszystkim przeznaczenie w ciągu 4 lat przeszło 10 miliardów zł 
na program modernizacji formacji mundurowych podległych MSWiA – Policji, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa – 
oraz prawie 2 miliardów zł na poprawę bezpieczeństwa jednostek peniten-
cjarnych, sprzęt oraz poprawę warunków funkcjonowania Służby Więziennej. 
Zagwarantowane w ustawie środki mają m.in. umożliwić dalszą moderniza-
cję Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony 
Państwa oraz stworzyć odpowiednie warunki sprzyjające realizacji ich usta-
wowych zadań.

Wydatki przewidziane na modernizację służb mundurowych podległych 
MSWiA mają być podzielone na 2 obszary. Pierwszy obejmuje inwestycje w in-
frastrukturę, sprzęt i wyposażenie osobiste funkcjonariuszy. Na ten cel przezna-
czonych ma być prawie 4,4 miliarda zł. Drugi obszar to wzmocnienie kapitału 
ludzkiego – zwiększenie liczby etatów, wzrost uposażeń funkcjonariuszy oraz 
wprowadzenie motywacyjnego systemu wynagrodzeń, a także podwyżki dla 
pracowników jednostek organizacyjnych. Na tę część ma zostać wydatkowa-
nych blisko 5,7 miliarda zł.

Zgodnie z założeniami procedowanej ustawy największe środki trafić mają 
do Policji – łącznie 6,4 miliarda zł. Z kolei Państwowa Straż Pożarna ma zostać 
dofinansowana w kwocie 1,9 miliarda zł. Straż Graniczna ma otrzymać ponad 
1,4 miliarda zł, a najmniejsza z formacji, Służba Ochrony Państwa, zyskać ma 
214 milionów zł.

Jeśli zaproponowany w ustawie program modernizacji służb podległych 
MSWiA zostanie przyjęty, wówczas w ciągu 4 lat liczba etatów w Policji zo-
stanie zwiększona o 5 tysięcy 600. W tym samym czasie szeregi Państwowej 
Straży Pożarnej zasili 750 funkcjonariuszy. Również o 750 etatów zwiększyć się 
ma potencjał osobowy Straży Granicznej, która, jak wszyscy doskonale wiemy, 
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tych wzmocnień szczególnie potrzebuje, w związku z „kryzysem migracyjnym” 
wywołanym przez reżim Łukaszenki. 

Procedowana ustawa przewiduje także zmiany w systemie szkolnictwa po-
licyjnego, które mają zapewnić skuteczne i profesjonalne wyszkolenie funk-
cjonariuszy Policji, powiązanie systemu podnoszenia kwalifikacji z systemem 
awansów i wynagradzania policjantów oraz usprawnienie funkcjonowania szkół 
policyjnych.

Szanowni Państwo, sprawnie działające służby, gwarantujące bezpieczeń-
stwo obywateli, muszą być odpowiednio wyposażone, a funkcjonariusze – dobrze 
wyszkoleni oraz odpowiednio do swoich zadań i ponoszonej odpowiedzialności 
wynagradzani. Zaproponowany w ustawie program modernizacji służb oraz 
przewidziane na ten cel środki odpowiadają aktualnym potrzebom naszego pań-
stwa. Przyjęcie omawianej ustawy to inwestycja w bezpieczeństwo obywateli 
i realizacja jednej z podstawowych funkcji państwa. To kolejny program mo-
dernizacji służb przygotowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Z aktualnych 
badań CBOS wynika, że zdecydowana większość Polaków, tj. 85%, uważa, że 
Polska jest krajem bezpiecznym, co potwierdza, że środki przeznaczone na za-
pewnienie bezpieczeństwa obywateli są wydawane w sposób właściwy.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana dziś ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, 

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w la-
tach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej 
w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw 
stanowi kontynuację stosowanej w poprzednich latach polityki finansowania 
zadań służb mundurowych. W historii służb mundurowych podległych mini-
strowi spraw wewnętrznych i administracji to już trzeci tego typu program. 
Pierwszy program modernizacji został uchwalony w 2007 r. i obejmował zadania 
do realizacji w latach 2007–2009, a potem został przedłużony na lata 2007–2011. 
Drugi program, uchwalony w 2016 r., przewidywał realizację zadań w latach 
2017–2020.

Tak jak w poprzednich programach, w ustawie określono kwoty wydatków 
na przedsięwzięcia inwestycyjne, np. budowlane, zakup sprzętu i środków trans-
portu oraz zwiększenie uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników 
cywilnych formacji mundurowych. Ustawa i załączniki do niej nie zawierają li-
sty przedsięwzięć, które będą realizowane w trakcie trwania programu. Cele, na 
które będą wydawane środki, zostały opisane w uzasadnieniu rządowego pro-
jektu ustawy. Taka konstrukcja programu umożliwia zgłaszanie konkretnych 
zadań do realizacji w ramach programu już w trakcie jego realizacji.

Nie ulega wątpliwości, że istnieje bardzo pilna potrzeba modernizacji bazy 
materialnej poszczególnych formacji mundurowych, intensyfikacji szkoleń 
funkcjonariuszy czy podniesienia ich uposażeń. Ale to nie jest nic odkrywczego, 
dlatego dziwić może sposób procedowania nad tym projektem ustawy w Sejmie. 
Otóż projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 listopada 
2021 r., nadano mu status pilnego. Należy zauważyć, iż Rada Ministrów rozpa-
trywała wyłącznie program przygotowany dla służb podległych MSWiA. Projekt 
wpłynął do Sejmu w dniu 26 listopada 2021 r. i 1 grudnia 2021 r. na posiedzeniu 
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przeprowadzono pierwsze czy-
tanie, a w trakcie prac po jego zakończeniu poselską poprawką wprowadzono do 
ustawy „Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025”. Tego 
samego dnia odbyło się drugie czytanie projektu. Ustawę przyjęto w dniu 2 grud-
nia 2021 r. Określony w ustawie termin wejścia jej w życie to 1 stycznia 2022 r. 
Początkowo kwota środków przeznaczonych na realizację programu wynosiła 
nieco ponad 10 miliardów zł, ostatecznie uchwalono prawie 12 miliardów zł. 
To bardzo dobrze, tylko niedobrze, że często w tej Izbie trudno przeforsować 
poprawki dotyczące kilku czy kilkunastu milionów, a w tym przypadku czyni 
się to w trybie, który ci sami ministrowie kwestionują, mówiąc, że coś wykra-
cza poza przedłożenie ustawowe – a z pewnością wprowadzenie do programu 
Służby Więziennej, nieujętej w pierwotnym przedłożeniu, takim wykroczeniem 
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poza materię ustawową jest, tym bardziej, gdy dotyczy to tak olbrzymich środ-
ków finansowych.

Przygotowany program modernizacyjny mógł być z pewnością przygotowa-
ny wcześniej i przedstawiony Sejmowi w takim czasie, aby mogła się odbyć nad 
nim rzetelna debata. Dostajemy do Senatu ustawę znów uchwaloną w pośpiechu 
i jest oczekiwanie, aby senatorowie uchwalili ją bez zbędnej zwłoki, najlepiej bez 
poprawek, aby mogła wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. Tak pewnie się stanie, 
bo zaproponowane rozwiązania są w większości dobre dla tych formacji. Nie 
będę ich wymieniać, bo zostały przedstawione zarówno w sprawozdaniu komi-
sji, jak również przez przedstawiciela rządu. Podniosę jednak problem, z którym 
wielu na tej sali zapoznanych zostało poprzez pracowników cywilnych służb 
mundurowych Policji.

Oto fragment listu jednej funkcjonariuszki Policji:
„Mam na imię Katarzyna, posiadam wykształcenie wyższe, jestem 

Pracownikiem Cywilnym Policji od ponad dwóch lat. Po 12 latach pracy w in-
nej instytucji zaczęłam pracę w Policji, gdyż praca w takiej instytucji jak Polska 
Policja jest niezwykle ważna, zaszczytna, a jednocześnie bardzo wymagająca. 
Swoje obowiązki wykonuję tak, aby funkcjonariusz policji mógł służyć obywate-
lom, chronić porządku prawnego i strzec bezpieczeństwa naszego kraju, niejed-
nokrotnie narażając swoje życie i zdrowie, za co bardzo szanuję swoich kolegów 
funkcjonariuszy. Moje wynagrodzenie, wraz z wysługą 18 lat pracy wliczonej do 
wynagrodzenia, opiewa na kwotę 2410 zł netto. Bardzo się boję Nowego Roku 
i podwyżek cen żywności, opłat, kosztów utrzymania rodziny, jakie są zapo-
wiedziane. Teraz przy nieprzewidzianych wydatkach nie wystarcza do końca 
miesiąca, co będzie w 2022?! Wprawdzie najniższe wynagrodzenie wzrośnie 
i takie też będzie otrzymywać 70% pracowników cywilnych policji, ale nie są to 
pieniążki adekwatne do zakresu pracy, odpowiedzialności i chociażby rangi pra-
cy w Polskiej Policji. Pracownicy Cywilni Policji to m.in. logistyka, sekretarki, 
zaopatrzenie, mechanicy, księgowe, sprzątaczki, informatycy, inspektorzy BHP, 
ochrony danych osobowych itd. i bez naszej pracy policjant nie byłby gotów do 
wykonywania swoich obowiązków, żeby służyć obywatelom. Jesteśmy najgorzej 
opłacaną grupą pracowników w polskiej sferze budżetowej. Pracownicy Cywilni 
Policji chcą pracować i być godnie wynagradzani za pracę, potrzebujemy wspar-
cia, które Państwo mogą nam dać – oddając głos ZA wprowadzeniem poprawki 
do ustawy modernizacyjnej, poprzez przesunięcie środków rzeczowych na po-
czet podwyżek dla Pracowników Cywilnych Policji”.

Należy zauważyć, iż rząd w programie zaplanował m.in. środki na 5 tysię-
cy 600 nowych etatów w Policji i 750 w Straży Granicznej. Jak wynika z oceny 
skutków regulacji dołączonej do projektu ustawy, obecnie w Policji jest 4 tysiące 
259 wakatów (4,12% stanu etatowego formacji, który wynosi 103 tysiące 309 po-
licjantów), a w Straży Granicznej – 1 tysiąc 587 (czyli aż 9,89% stanu etatowego, 
który wynosi ok. 16 tysięcy 45 strażników).

Zatem będę składać poprawkę, aby objąć podwyżką wynagrodzenia pra-
cowników cywilnych, których zarobki są najniższe w formacjach nadzoro-
wanych przez MSWiA, pracujących w Policji i Straży Granicznej. Aktualnie 
pracownicy cywilni służb mundurowych otrzymują najniższe wynagrodzenia 
w państwowej sferze budżetowej. W najgorszej sytuacji są pracownicy cywilni 
Policji (średnie wynagrodzenie 3 tysiące 974 zł), a następnie pracownicy Straży 
Granicznej (średnie wynagrodzenie 4 tysiące 14 zł). W przypadku pracowni-
ków cywilnych średnie wynagrodzenie nie oddaje zróżnicowania sytuacji pła-
cowej w tej grupie zawodowej. W przypadku Policji ok. 50% pracowników to 
członkowie korpusu służby cywilnej, zaś drugą połowę stanowią pracownicy 
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nieobjęci mnożnikowymi systemami wynagrodzenia. Związki zawodowe sza-
cują, iż po podniesieniu płacy minimalnej w 2022 r. 70% pracowników Policji 
nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń będzie otrzymywało wy-
nagrodzenie zasadnicze będące pochodną płacy minimalnej (tj. 3 tysiące 10 zł). 
W przypadku członków korpusu służby cywilnej będzie to 22%. W przypadku 
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa średnie wynagrodze-
nie pracowników cywilnych jest wyższe i wynosi odpowiednio 4 tysiące 386 zł 
i 4 tysiące 840 zł.

Będę głosować za przyjęciem tej ustawy wraz z zasygnalizowaną wcześniej 
poprawką. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym procedujemy kolejną ważną inicjatywę, jaką podjął rząd 

premiera Mateusza Morawieckiego. Jest to ustawa o ustanowieniu „Programu 
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji 
Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektó-
rych innych ustaw. Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu, ochrona życia, 
zdrowia i mienia obywateli to priorytetowe zadania służb porządku publicznego 
nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, u podstaw 
których tkwi idea służby społeczeństwu i przestrzegania prawa.

„Od sprawnego funkcjonowania tych służb zależy bezpieczeństwo każdej 
jednostki oraz całego państwa. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pu-
bliczne muszą funkcjonować w złożonej i zmieniającej się przestrzeni publicznej. 
Kluczowe znaczenie w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i ochro-
ny porządku publicznego w Polsce odgrywa Policja. Dominująca rola tej formacji 
w sferze kształtowania bezpieczeństwa publicznego jest niepodważalna. Przez 
pryzmat funkcjonowania Policji, a właściwie skuteczności w zakresie realizacji 
zadań ustawowych, szczególnie tych związanych z zapobieganiem popełnianiu 
przestępstw i wykroczeń oraz przeciwdziałaniem zjawiskom kryminogennym, 
a także reakcji na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców na poziomie lokalnym 
w zakresie dostępności Policji, oceniać można ogólne poczucie bezpieczeństwa 
obywateli i wizerunek tej formacji.

Kształtowanie i utrzymywanie przez państwo oczekiwanego przez społe-
czeństwo stanu bezpieczeństwa zobowiązuje do monitorowania współczesnych 
problemów zachodzących w świecie społecznym i podejmowanie adekwatnych 
działań w sferze funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
kraju. Dopełnieniem powyższego jest zagwarantowanie samym funkcjonariu-
szom, zważywszy na charakter podejmowanych przez nich czynności – czę-
stokroć realizowanych z narażeniem życia – mechanizmów mających na celu 
zwiększenie atrakcyjności, motywacji i wyszkolenia w służbie, przyczyniając 
się do wzmocnienia tych formacji.

Realizacji tej misji służyć ma Program modernizacji Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 
2022–2025 (zwany dalej «Programem») przyjmowany ustawą o ustanowieniu 
«Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025» oraz zmianie ustawy o Policji 
i niektórych innych ustaw. Będzie on kolejnym, trzecim programem wieloletnim, 
zapewniającym modernizację formacji w zakresie wyposażenia technicznego 
i potencjału ludzkiego. Po dwóch dotychczasowych programach modernizacji 
formacji konieczne jest dalsze realizowanie inwestycji budowlanych, a także 
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zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakre-
sie wyposażenia w sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, infor-
matyki i łączności, oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Kolejnym istotnym obszarem modernizacji będzie wzmocnienie kapitału 
ludzkiego, głównie w zakresie istotnego zwiększenia motywacyjności, atrakcyj-
ności, bezpieczeństwa służby i pracy oraz podniesienia poziomu wyszkolenia 
i kwalifikacji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, poprzez podwyższe-
nie uposażeń i wynagrodzeń, jak również zwiększenie nakładów na rozwój 
szkolenia, w tym szczególnie szkół policyjnych w zakresie dalszej moderniza-
cji bazy dydaktyczno-szkoleniowej oraz zwiększenia poziomu i efektywności 
kształcenia”.

W Sejmie za projektem ustawy głosowało 430 posłów, 5 było przeciw, 1 
wstrzymał się od głosu. Zdecydowanie popieram niniejszą ustawę. Dziękuję 
bardzo.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Ze względu na wagę zagadnień podejmowanych w ramach ustawy o ustano-
wieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu 
„Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmia-
nie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw oraz jej pilny charakter będę gło-
sował za jej przyjęciem. Zgodnie i jednogłośnie głosowali za nią przedstawiciele 
wszystkich formacji politycznych reprezentowanych w Sejmie RP.

Jednakże ze względu na argumenty, które podaję poniżej, wnoszę również 
o uwzględnienie poprawek wskazanych przez Biuro Legislacyjne Kancelarii 
Senatu.

Nie ulega wątpliwości, że wymienione w ustawie organizacje rządowe po-
trzebują daleko idącej modernizacji w szerokim tego słowa znaczeniu, zarówno 
w zakresie wyposażenia, technologii, jak również w zakresie kapitału ludzkiego, 
z czym wiąże się nie tylko zwiększenie liczby etatów w poszczególnych instytu-
cjach, lecz także konieczność odpowiedniego wyszkolenia pracowników. Kwestia 
ta stanowi główny argument, który sprawia, że będę głosował za przyjęciem 
procedowanej ustawy. Jednakże należy zauważyć, że mimo wszystko, również 
wziąwszy pod uwagę pilny charakter procedowanej ustawy, nie powinno się 
łamać zasad praworządności i tworzyć prawa w niezgodzie z postanowienia-
mi Konstytucji RP. Jak w przypadku wielu wcześniej procedowanych ustaw, 
tak i w tym przypadku tryb procedowania ustawy wyraźnie wskazuje na brak 
zgodności z regulacjami wynikającymi z ustawy zasadniczej.

Ale nie tylko tryb procedowania budzi zastrzeżenia o charakterze konstytu-
cyjnym. Również merytoryczne kwestie dotyczące charakteru proponowanych 
zmian stoją w niezgodzie zarówno z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, 
jak i z samą konstytucją. Jak wskazują ekspertyzy, niektóre z proponowanych 
zmian wprowadzanych w Sejmie drogą poprawki de facto nie mogą być roz-
patrywane w tej kategorii – jako poprawki – ponieważ stanowią one odrębne 
rozwiązania, które są niezgodne z przedmiotem ustawy, wskazanym zarówno 
w jej tytule, jak i w uzasadnieniu do ustawy. Uważam to za poważny problem, 
który pojawia się nagminnie w toku prac legislacyjnych w Sejmie RP, co często 
stawia Senat w trudnej sytuacji.

W związku z tym wzywam Izbę Wyższą do głębokiej refleksji nad tym nega-
tywnym, a coraz powszechniejszym zjawiskiem oraz do podjęcia działań zmie-
rzających do zaniechania takich praktyk w przyszłości.
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Przemówienie senatora Jerzego Wcisły  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Z największym niepokojem przyglądam się zmianom ustawy o Służbie 
Więziennej proponowanym w ustawie o ustanowieniu ustanowieniu „Programu 
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu moderni-
zacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji 
i niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany są co najmniej wątpliwe, ale 
mój niepokój budzi przede wszystkim rozdział 3a w proponowanej noweliza-
cji, który zakłada utworzenie Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej. 
Ministerstwo Sprawiedliwości pozyska w ten sposób kolejną już instytucję 
zajmującą się ściganiem przestępstw i posiadającą uprawnienia do inwigila-
cji. Będzie to więc już dziesiąta formacja o takich uprawnieniach. Uważam, że 
w obecnym stanie rzeczy tworzenie kolejnej tego typu instytucji jest alarmują-
ce. Po pierwsze, będziemy mieć do czynienia z kolizją kompetencji między for-
macjami już istniejącymi a tą nowo powstałą. Na dodatek nie sposób nie mieć 
wrażenia, że już dziś służby sięgają po programy przeznaczone do inwigilacji 
obywateli, co pokazał ostatnio przykład prokurator Ewy Wrzosek. Tak więc 
należy postawić pytanie, czy nowa formacja także nie będzie zagrożeniem dla 
swobód obywatelskich.

Należy także wspomnieć, że proponowane zmiany przewidują, że szef IWSW 
będzie powoływany przez ministra sprawiedliwości, a sam minister będzie wy-
posażony w prerogatywę, dzięki której będzie miał możliwość polecenia szefo-
wi IWSW objęcia rozpoznaniem określonych obszarów działania osadzonych 
i funkcjonariuszy, tak by wykryć potencjalne przestępstwo popełniane przez 
funkcjonariusza w związku z wykonywaniem czynności służbowych. Taki me-
chanizm jest w mojej ocenie polem do nadużyć, a sam szef jednostki będzie 
wykonywał zlecone mu zadania, które mogą być elementem walki politycznej. 
Budzi wątpliwości także sposób pozyskiwania informacji operacyjnych. Samo 
środowisko obawia się, że instytucja będzie także elementem walki osadzonych 
z nielubianymi przez nich funkcjonariuszami.

Nowy rozdział 3a ustawy o SW spowoduje, ze IWSW zyska nieograniczone 
pole manewru w procesie inwigilacji funkcjonariuszy SW. Dodatkowo słusz-
ne są głosy samych funkcjonariuszy, że przypadki niewłaściwych kontaktów 
z osadzonymi są tak rzadkie, iż proponowane regulacje są niepotrzebne i spra-
wiają, że funkcjonariuszy będzie się traktować jak potencjalnych przestępców.

Środowisko jest oburzone także faktem, że mimo niskich zarobków w SW 
oraz dalszego niewypłacania nagród ministerstwo znajdzie środki na nową 
jednostkę, której funkcjonariusze będą otrzymywać dodatek specjalny o cha-
rakterze stałym, w wysokości do 100% kwoty bazowej. Warto dodać, że wyso-
kość dodatku dla swoich podwładnych będzie określał szef IWSW, a wysokość 
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dodatku jego i jego zastępców – minister sprawiedliwości na wniosek szefa 
IWSW, co także budzi uzasadnione wątpliwości.

Warto zwrócić uwagę także na zmiany dotyczące art. 230 pkt 6c. W sytuacji, 
kiedy funkcjonariusz w myśl nowego projektu odwoła się od wymierzonej kary 
w postaci udzielenia rozmowy dyscyplinującej, z automatu wszczynać się wo-
bec niego będzie postępowanie dyscyplinarne. Funkcjonariusze obawiają się, że 
może to być instrument służący do ich zastraszania.

Wspomnę także o przewidzianej przez projekt ustawy kontroli pobieżnej. 
W świetle proponowanych zmian będzie mógł ją przeprowadzić funkcjonariusz 
tej samej płci co kontrolowany. Nie wydaje się to konieczne, bo, jak sama nazwa 
wskazuje, mówimy o kontroli tylko i wyłącznie pobieżnej. Zmiana doprowadzi 
do tego, że do służby przy wejściu do jednostki penitencjarnej będzie musiała 
być oddelegowana para funkcjonariuszy o różnych płciach, a często jednostki, 
przede wszystkim te mniejsze, mają ograniczone kadry, tak więc sprostanie 
nowym wymaganiom może być niemożliwe do zrealizowania.

Podzielam zdanie funkcjonariuszy SW, że zasługują na uczciwe traktowanie, 
na partnerskich zasadach. Należy docenić to, co robią dla nas, obywateli. Nie 
można więc traktować ich jak potencjalnych przestępców. Należy im się zaufa-
nie, tym bardziej że problem niewłaściwych zachowań jest niewielki, a więc moż-
na go rozwiązać poprzez mechanizmy, które mogą nie skutkować ograniczeniem 
swobód obywatelskich, a także które mogą nie ograniczać zaufania do państwa. 
Nie sposób więc nie mieć wrażenia, że poprzez wykorzystywanie medialnych, 
ale nielicznych przykładów patologii, chce się wprowadzić reformy, by reali-
zować własne interesy, czego najlepszym przykładem były reformy wymiaru 
sprawiedliwości, poprzedzone kontrowersyjną kampanią „Sprawiedliwe sądy”.

Uprzejmie proszę o przyjrzenie się sprawie oraz o wysłuchanie apelu całego 
środowiska, jak i organizacji pozarządowych.
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Przemówienie senatora Mieczysława Golby  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ma stanowić 

odpowiedź na współczesne wyzwania dotyczące cyberbezpieczeństwa, związa-
ne z postępem technologii informatycznych i powszechnym dostępem do nich. 

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości to instytucja powoływa-
na dla obywateli, którzy zostali skrzywdzeni przez cyberprzestępców. Tak jak 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapewnia ochronę państwowych zaso-
bów cyberprzestrzeni, tak też musi istnieć wyspecjalizowana jednostka, która 
zapewni bezpieczeństwo obywateli. Należy zauważyć stale i dynamicznie ro-
snącą skalę przedmiotowego zjawiska. W 2013 r. Policja wszczęła 18 tysięcy 226 
postępowań przygotowawczych w sprawach związanych z tego rodzaju prze-
stępczością, zaś w 2020 r. liczba ta wynosiła 53 tysiące 687. Ustawa ma na celu 
poprawę efektywności działania Policji i, co za tym idzie, podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa mieszkańców Polski i ochrony porządku publicznego. Skutkiem 
jej przyjęcia będzie zwiększenie zdolności państwa do reagowania na zdarzenia 
w sferze cyberprzestępczości oraz zapewnienie na terytorium całego państwa 
jednolitego systemu przygotowania do takich działań.

W strukturach komendy głównej oraz komend wojewódzkich funkcjonują już 
biura do spraw walki z cyberprzestępczością. Teraz w Policji ma powstać nowy 
pion na wzór Centralnego Biura Śledczego Policji. CBZC będzie podlegać ko-
mendantowi głównemu, a kierować nim będzie komendant, powoływany przez 
ministra spraw wewnętrznych. Nowa formacja ma umożliwić Policji realizację 
w pełnym zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, m.in. w sprawach 
takich przestępstw, jak nawiązywanie poprzez internet kontaktów z małoletnimi 
w celach pedofilskich, publiczne propagowanie pedofilii, celowe powiadomie-
nia o nieistniejącym zagrożeniu, czyli tzw. fałszywe alarmy, niszczenie danych 
informatycznych i zakłócanie ich przetwarzania, zakłócanie funkcjonowania 
systemów teleinformatycznych, oszustwa komputerowe. Policjanci pracują-
cy w CBZC mają być dodatkowo wynagradzani. Będzie im przysługiwał stały 
dodatek, nie niższy niż 70% i nie wyższy niż 130% przeciętnego miesięcznego 
uposażenia policjantów.

Dodatek taki będzie miał charakter dodatku stałego. Policja ma być wzmoc-
niona 1,8 tysiąca dodatkowych etatów dla nowo tworzonej służby w perspekty-
wie do końca 2025 r. CBZC ma przyjąć 300 funkcjonariuszy służby w pierwszym 
roku i po 500 rocznie w kolejnych 3 latach. Funkcjonariusze CBZC będą mogli 
prowadzić działania operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz 
administracyjno-porządkowe, wynikające z ustawy o Policji. 

Przeznaczenie na utworzenie służby zwalczania cyberprzestępczo-
ści środków z budżetu państwa w łącznej kwocie 4 miliardów 430 milio-
nów zł – są to środki ujęte w rezerwach celowych budżetu państwa – zapewni 
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unowocześnienie wyposażenia i sprzętu, budowę siedziby Centralnego Biura 
Zwalczania Cyberprzestępczości oraz przede wszystkim umożliwi wzmocnie-
nie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy zapobiegających cyber-
przestępczości i ją zwalczających, co pozwoli na pozyskanie osób posiadających 
rozległą wiedzę w tym zakresie, i to pomimo konkurencyjnych wynagrodzeń 
oferowanych specjalistom w tej dziedzinie przez sektor prywatny.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Współczesny rozwój technologiczny, łatwiejszy dostęp do Internetu, ano-

nimowość w sieci to kilka z wielu warunków sprzyjających szerzącej się prze-
stępczości w sieci. Cyberprzestępczość przejawia się w różnych postaciach, ale 
pewne jest jedno: jej skala jest coraz szersza. W związku z tym istnieje ogromna 
potrzeba podjęcia działań zmierzających do jej niwelowania. Aby walka z nowo-
czesnymi formami przestępczości była skuteczniejsza, a także z uwagi na stały 
wzrost liczby cyberprzestępstw, istnieje potrzeba przygotowania organów ści-
gania i wyposażenia ich w odpowiednie narzędzia. Utworzenie nowej jednostki 
organizacyjnej Policji oraz jej odpowiednie wyposażenie, m.in. w sprzęt telein-
formatyczny, z pewnością przyspieszy czas reakcji wobec zagrożeń i umożliwi 
skuteczniejsze podejmowanie działań.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości to jednolita w skali kraju 
jednostka organizacyjna Policji, w której pracować będą obywatele polscy o nie-
poszlakowanej opinii, z odpowiednimi predyspozycjami oraz umiejętnościami 
z zakresu informatyki, po teście psychologicznym, a w razie potrzeby także po 
odpowiednim przeszkoleniu czy ukończeniu studiów wyższych, podyplomo-
wych czy aplikacji prawniczych. Z całą pewnością będą to osoby odpowiednio 
przygotowywane, przez co gwarantowana będzie niezawodność podczas peł-
nienia ich służby.

Słusznie wprowadza się przestępstwo o charakterze terrorystycznym 
z art. 224a k.k. do katalogu przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, 
wobec których podczas wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
podejmowanych przez Policję w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia spraw-
ców, a także uzyskania i utrwalania dowodów, gdy inne środki okazałyby się 
bezskuteczne albo byłyby nieprzydatne, sąd okręgowy będzie mógł, w drodze 
postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną na pisemny wniosek komendanta 
CBŚP, komendanta BSWP albo komendanta CBZC.

Służby będą wyposażone w najnowsze narzędzia do wyszukiwania, aktywi-
zacji, zabezpieczenia oraz analizy danych cyfrowych. Nie ma obaw, aby kontrola 
była przeprowadzana bez uzasadnionej potrzeby przez nieupoważnione do tego 
osoby. Aby ją wszcząć, potrzebny będzie uzasadniony wniosek po wyczerpaniu 
innych środków, które nie dały rezultatu, a także zgoda prokuratora i sądu. 
Możliwość korzystania przez Policję z informacji stanowiących tajemnicę za-
wodową w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych absolutnie nie oznacza, 
że wiadomości te będą powszechnie dostępne. Wielokrotny brak odpowiedzi 
od podmiotów świadczących usługi płatnicze często uniemożliwiał prowadze-
nie czynności w sprawie. Zmiany w tej materii dają realną możliwość walki 
z przestępczością.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 34. posiedzenia Senatu

374

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14, 15 i 16 grudnia 2021 r.

Jestem przekonany, że Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości bę-
dzie formacją wyposażoną w optymalne narzędzia prawne oraz odpowiednią, 
wykwalifikowaną kadrę, a szereg procedowanych przez nas przepisów dopro-
wadzi do stanu, w którym rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyber-
przestępczości oraz wykrywanie i ściganie sprawców tych przestępstw będą 
skuteczne i szybkie.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proponowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem 

Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości tworzy w Policji służbę od-
powiedzialną za zwalczanie, rozpoznawanie i zapobieganie cyberprzestępczości.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu: „Współczesne wyzwania dla cyber-
bezpieczeństwa związane z postępem technologii informatycznych i powszech-
nością dostępu do nich, a wraz z nim zależność codziennego życia od Internetu, 
skutkują potrzebą podnoszenia jakości działania służb bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego i ich możliwości operacyjnych w zakresie realizowanych zadań 
ustawowych. Upowszechnienie dostępu do Internetu, w kontekście globalnego 
charakteru cyberprzestrzeni, przy jednocześnie stosunkowo dużej możliwości 
zachowania anonimowości, sprzyja występowaniu różnego rodzaju zagrożeń, 
nie tylko dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych, ale także 
o charakterze stricte przestępczym. (…). Na przestrzeni ostatnich lat wzrasta 
skala cyberprzestępczości, co przejawia się m.in. przez:

– wzrost liczby incydentów związanych z mową nienawiści oraz tzw. hejtu 
w sieci (cyberbullying);

– wzrost liczby oszustw popełnianych w cyberprzestrzeni oraz zdarzeń z wy-
korzystaniem złośliwego oprogramowania;

– dynamiczny wzrost w zakresie oszustw i wymuszeń przy wykorzystaniu 
narzędzi anonimizujących;

– stały wzrost liczby przestępstw finansowych, w tym prania pieniędzy po-
chodzących z przestępstw, przede wszystkim z wykorzystaniem kryptowalut, 
w miejsce konwencjonalnych środków płatniczych;

– nasilenie zagrożeń hybrydowych o charakterze terrorystycznym i podłożu 
polityczno-ideologicznym”.

I dalej: „W chwili obecnej polska Policja, jak i organy ścigania innych państw, 
nie są w pełni przygotowane na walkę z nowoczesnymi formami przestępczości, 
w tym szczególnie z cyberprzestępczością. Wynika to m.in. z charakteru czyn-
ności wykonywanych przez służbę kryminalną, w ramach której funkcjonują 
komórki organizacyjne zwalczające cyberprzestępczość, w których schemat 
działań oparty jest na ściganiu sprawców cyberprzestępstw, a nie na działaniach 
związanych z rozpoznawaniem i zapobieganiem tego rodzaju przestępczości. 
W większości przypadków działania policjantów zwalczających cyberprze-
stępczość rozpoczynają się w momencie uzyskania informacji o zaistniałym 
incydencie, tym samym sprawcy czynów zabronionych są o krok przed orga-
nami ścigania. Mając na względzie stały wzrost liczby cyberprzestępstw, należy 
stwierdzić, że obecna struktura Policji, liczba etatów oraz posiadane siły i środ-
ki nie pozwalają na skuteczną walkę z tą kategorią przestępstw. Konieczne jest 
zatem zwiększenie liczby etatów przewidzianych dla policjantów bezpośrednio 
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zwalczających cyberprzestępczość oraz osób o specjalistycznej wiedzy i wy-
kształceniu z zakresu IT. W efekcie niezbędne jest ustanowienie jednolitej w ska-
li kraju jednostki organizacyjnej Policji i powołanie w tym celu nowej służby 
w ramach Policji – służby odpowiedzialnej za rozpoznawanie, zapobieganie 
i zwalczanie cyberprzestępczości oraz wykrywanie i ściganie sprawców tych 
przestępstw”.

W Sejmie w głosowaniu w sprawie ustawy 312 posłów głosowało za, 3 – prze-
ciw, 121 się wstrzymało. Popieram niniejszy projekt nowelizacji. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przy-

rody stanowi reakcję rządu na wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia 
uchybienia nr 2018/2208. W swoim wezwaniu, a następnie w uzasadnionej opi-
nii KE wskazała, że art. 14b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz 
rozporządzenie ministra środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyma-
gań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, tzw. kodeks dobrych praktyk, 
powodują naruszenie przez Polskę art. 6 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 lit. a–d, art. 13 
ust. 1 lit. a oraz art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i f lory, czyli tzw. 
dyrektywy siedliskowej, a także art. 4 ust. 1, art. 5 lit. a, b oraz d, a także art. 9 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, czyli tzw. dyrektywy ptasiej.

W dniu 20 lipca 2021 r. wpłynęła skarga KE do Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie C-432/21; środowisko – ochrona 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i f lory – prowadzenie gospodarki 
leśnej – sądowa kontrola planów urządzenia lasu.

Zaproponowane w omawianej ustawie rozwiązania idą w dobrym kierunku, 
jednak nie eliminują wszystkich uchybień, na które zwraca uwagę KE. Aby tak 
się stało, należałoby pozostawić dotychczasowe brzmienie art. 52 ust. 5 ustawy 
o ochronie przyrody, zmodyfikować brzmienie art. 52 ust. 5 ustawy o ochronie 
przyrody, w taki sposób, aby przewidywane w przepisie odstępstwo od zakazu, 
o którym mowa w ust. 2 pkt. 10, nie dotyczyło także gatunków wymienionych 
w załączniku II dyrektywy siedliskowej, jak to ma miejsce obecnie, a ponadto 
należałoby wprowadzić przepis, w myśl którego prowadzenie gospodarki leśnej 
zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki nie powodowałoby zwolnienia z prze-
strzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Dlatego będę głosować za przyjęciem tej ustawy po wprowadzeniu przynaj-
mniej tych wymienionych przeze mnie zmian. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Będąca przedłożeniem rządowym nowelizacja ustawy o lasach oraz ustawy 

o ochronie przyrody usuwa uchybienia polegające na niedostatecznym imple-
mentowaniu tzw. dyrektywy siedliskowej oraz tzw. dyrektywy ptasiej. W związ-
ku z tym doprecyzowane zostają przepisy dotyczące wymagań dobrej praktyki 
w zakresie gospodarki leśnej.

Jak podkreślono w uzasadnieniu: „Projekt ustawy stanowi również reakcję 
na wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia uchybienia nr 2018/2208 do-
tyczącego niezapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony siedlisk 
leśnych oraz gatunków roślin i zwierząt, zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i f lory (Dz. Urz. UE L 206 z 22 lipca 1999 r,, str. 7, z późn. zm. 
– Dz. Urz. UE, polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.) 
tzw. „dyrektywy siedliskowej” oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
(Dz. Urz. UE L 20 z 26 stycznia 2010 r., str. 7 z późn. zm.) tzw. dyrektywy ptasiej. 
W swoim wezwaniu, a następnie w uzasadnionej opinii, Komisja Europejska 
wskazała, że według jej opinii obecne brzmienie przepisu art. 14b ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach wraz z kodeksem dobrych praktyk spowodowały, 
że Polska naruszyła art. 6 ust. 1 i 2, art. 12 ust 1. lit. a–d, art. 13 ust. 1 lit. a oraz 
art. 16 ust. 1 dyrektywy siedliskowej oraz art. 4 ust. 1 lit. a, b oraz d, a także art. 9 
dyrektywy ptasiej. Według Komisji Europejskiej obecny przepis art. 14b ustawy 
z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi szeroką derogację.

W celu uniknięcia sporu z Komisją Europejską odnośnie do brzmienia 
art. 14b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach w relacji do art. 16 dyrekty-
wy siedliskowej i art. 9 dyrektywy ptasiej Polska w swojej odpowiedzi na uzasad-
nioną opinię wskazała, że zaproponuje nowe brzmienie przepisu, które będzie 
korespondować z art. 16 dyrektywy siedliskowej i art. 9 dyrektywy ptasiej, oraz 
rozpocznie pracę nad nowym brzmieniem Kodeksu dobrych praktyk. W celu 
wprowadzenia ładu prawnego zaproponowano uchylenie w ustawie z dnia 
28 września 1991 r. o lasach przepisów dotyczących wymagań dobrej praktyki 
w zakresie gospodarki leśnej oraz dodanie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody, zmienionego brzmienia przepisów dotyczących wymagań 
dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Dodawany do ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody przepis art. 52b zobowiązuje właścicieli 
lasów do stosowania wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, 
które określają sposób postępowania tych właścicieli zarówno podczas przygo-
towywania, jak i realizacji działań z zakresu gospodarki leśnej. Przepis zawiera 
delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw środowiska do określe-
nia, w drodze rozporządzenia, wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki 
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leśnej. Minister, określając wymagania dobrej praktyki, uwzględni zapewnienie 
ochrony gatunków, cele i zasady gospodarki leśnej oraz wymogi gospodarcze, 
społeczne i kulturowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu, tj. przez eliminację poten-
cjalnych kolizji, wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej za-
pewnią ochronę gatunkom wskazanym w załączniku IV dyrektywy siedliskowej 
oraz ptakom w oparciu o dyrektywę ptasią”.

W Sejmie za niniejszą nowelizacją głosowało 261 posłów, 169 – przeciw, 6 
wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedłożona ustawa o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy 

w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, 
jak wskazuje jej tytuł, ma na celu uchwalenie i zastosowanie mechanizmu re-
kompensaty dla gmin, które wskutek wchodzącej w życie z mocą wsteczną zmia-
ny przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego 
od elektrowni wiatrowych w 2018 r.

Ustawa określa maksymalną kwotę rekompensaty, tryb wypłaty oraz or-
gan właściwy do wypłaty. Wojewoda po sprawdzeniu względów formalnych 
i rachunkowych w przypadku zatwierdzenia wniosku dokona wypłaty danej 
gminie. Wojewodzie przysługuje również, co jest oczywiste, prawo odmowy 
w przypadku, gdy w 2018 r. gmina nie utraciła żadnych dochodów.

Projektowana rekompensata wyrówna gminom stratę dochodów utraconych 
w 2018 r., stanowiących wpływy z podatku od nieruchomości, i zostanie wypła- r., stanowiących wpływy z podatku od nieruchomości, i zostanie wypła-r., stanowiących wpływy z podatku od nieruchomości, i zostanie wypła-
cona z budżetu państwa. Konieczność wypłaty rekompensaty wynika również 
z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2020 r.

Podobny projekt został złożony nie tak dawno przez Senat do Sejmu. Fakt ten 
miał miejsce w 2021 r. Wobec powyższego należy przyjąć daną ustawę. Dziękuję 
bardzo.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt reprezentować Pomorze 

Środkowe, które jest obecnie jednym z najważniejszych obszarów koncentracji 
zespołów elektrowni wiatrowych na terenie naszego kraju. Pragnę przy tym 
zauważyć, że Pomorze Środkowe jest regionem o relatywnie słabo zdywersyfi-
kowanej gospodarce – nie ma tam dużych miast, wielkiego przemysłu – a przy 
tym odczuwa się tam wciąż skutki przemian gospodarczych, jakie dokonały 
się po 1989 r. Wiele gmin po utraceniu znacznej części potencjału gospodar-
czego zmagało się z wysokim bezrobociem, upadkiem przemysłu i gospodarki. 
Wiele lat później pojawiła się szansa na poważniejsze wsparcie ich budżetów. 
Pierwsze zawodowe farmy energetyki wiatrowej zostały uruchomione dopiero 
w 2001 r. w gminie Darłowo (Barzowice – 6 x 5 MW oraz Cisowo – 9 x 2 MW). 
W 2005 r. moc elektrowni wiatrowych wyniosła 83,3 MW. W ciągu kolejnych 
10 lat nastąpił ogromny wzrost ich mocy (2010 r. – 1 tysiąc 180,3 MW, 2015 r. – 
4 tysiące 582 MW). Problemy zaczęły się w roku 2016, gdy pojawiła się nadpo-
daż zielonych certyfikatów oraz zmieniono system wsparcia na aukcyjny przy 
braku aukcji migracyjnych.

Należy podkreślić, że do końca roku 2016 elektrownie wiatrowe podlegały 
opodatkowaniu tylko od wartości ich elementów budowlanych takich jak fun-
damenty czy wieża. Opodatkowaniu nie podlegały urządzenia techniczne, które 
instalowano na elektrowniach. Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się przepisy prawa 
budowlanego. W ustawie z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych wprowadzono definicję elektrowni wiatrowych, z której wynikało, 
że jest ona budowlą podlegającą w całości opodatkowaniu podatkiem od nieru-
chomości. W efekcie do podstawy opodatkowania włączono wartość urządzeń 
oraz innych elementów niebudowlanych elektrowni. Miało to istotne znacze-
nie dla branży związanej z energią odnawialną, gdyż wiązało się w niektórych 
przypadkach z nawet 3-krotnym wzrostem wysokości podatku. Doszło do za-
hamowania inwestycji.

Zmiany obowiązujące z początkiem 2018 r. nie spotkały się wówczas z po-
zytywnym przyjęciem ze strony gmin, gdyż te obawiały się, że podatnicy nie 
będą w stanie zapłacić tak wysokich, kilkukrotnie wyższych podatków. Część 
gmin podobnie jak teraz obawiała się, że wzrost przychodów będzie wiązał się 
z ryzykiem utraty przez gminę dotacji.

Z kolei zmiana przepisów wprowadzona ustawą z 7 czerwca 2018 r. o zmianie 
ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw miała 
kluczowe znaczenie zarówno dla inwestorów, jak i dla gmin. W jej wyniku od 
1 stycznia 2018 r., a zatem z mocą wsteczną, elektrownie wiatrowe podlegały 
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, ale znów tylko od wartości ich ele-
mentów budowlanych. Celem nowelizacji było wsparcie rozwoju odnawialnych 
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źródeł energii oraz odciążenie firm, które inwestują w tego typu źródła energii. 
W praktyce był to powrót do stanu prawnego obowiązującego do końca roku 
2016, a wprowadzenie nowelizacji przepisów z mocą wsteczną było podstawą do 
korekt deklaracji podatkowych za 2018 r. Dało to możliwość ubiegania się przez 
podatników o zwrot nadpłaconego podatku za miesiące styczeń – lipiec 2018 r. 
właśnie od zupełnie niewinnych z tego tytułu gmin, które pobierały takie po-
datki od przedsiębiorców.

W późniejszym okresie rozwój branży zahamowała „ustawa wiatrakowa” 
związana z wysokością i odległością turbin elektrowni wiatrowych na obsza-
rach lądowych kraju.

Dziś, po upływie kilku lat, za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
rząd podejmuje działania naprawiające ówczesną dość niekorzystną sytuację 
finansową gmin i proponuje wypłatę rekompensat finansowych za utracone 
wpływy podatkowe do budżetów gmin.

Jako senator RP oczywiście przychylam się do uchwalenia niniejszej ustawy, 
przy czym mam poważne wątpliwości co do art. 9, a także procedury zawartej 
w art. 5, 6, 7, 8 ustawy. Zapisano tam: „Rekompensatę zalicza się do dochodu 
podatkowego gmin w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927), 
uwzględnianego do wyliczenia części wyrównawczej i równoważącej subwen-
cji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 29 
tej ustawy”, a także określono procedurę „rekompensaty”. Zapis ten budzi moje 
istotne zastrzeżenia, gdyż co do istoty jest on jak najbardziej słuszny, ale należy 
zauważyć, że będzie on w gruncie rzeczy korzystny wyłącznie dla gmin o niż-
szych dochodach własnych. Tym samym te gminy, które do końca roku 2022 
otrzymają wskazaną w ustawie „rekompensatę” z budżetu państwa, prawdopo-
dobnie znów będzie można podzielić na 2 dość różniące się „politycznie” grupy.

Pierwsza grupa to gminy o relatywnie niskich dochodach własnych, dla któ-
rych dodatkowe środki w ramach „rekompensaty” będą istotnym dodatkowym 
źródłem dochodu, ale bez skutków finansowych dla wyliczenia części wyrów-
nawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu pań-
stwa, o których mowa w art. 29 tej ustawy (tzw. janosikowe), w kolejnym roku 
2023.

Druga grupa to gminy o relatywnie wysokich dochodach własnych, dla któ-
rych dodatkowe środki w ramach „rekompensaty” będą istotnym dodatkowym 
źródłem dochodu z poważnymi skutkami finansowymi dla wyliczania części 
wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do bu-
dżetu państwa, o których mowa w art. 29 tej ustawy (tzw. janosikowe), w kolej-
nym roku 2023.

Podział ten oraz zapisy art. 5, 6, 7, 8, a zwłaszcza art. 9, są prawdopodobnie 
kolejnym przykładem budowania narzędzia wyraźnego „politycznego” wspie-
rania „biedniejszych” samorządów, w których w większości władzę sprawuje 
partia rządząca, i praktycznego braku wsparcia dla tych samorządów, w których 
decydujący głos mają w większości ugrupowania opozycyjne – one „rekompen-
satę” zobaczą na chwilę, by oddać ją np. w postaci janosikowego, albo pod róż-
nymi pretekstami nie zobaczą jej wcale, co będzie wykorzystywane jako bardzo 
ważny argument polityczny. Można obawiać się, że „gminy rządowe” otrzymają 
rekompensatę „w trybie pilnym z odpowiednim efektem politycznym”, a „gmi-
ny opozycyjne” otrzymają ją z opóźnieniem lub w ogóle. Należy przy tym pa-
miętać o dość interesującym zbiegu terminów w przypadku niniejszej ustawy, 
która się pojawia na kilka czy kilkanaście miesięcy przed formalnym terminem 
najbliższych wyborów samorządowych (jesień 2023 r.) i formalnym terminem 
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późniejszych wyborów parlamentarnych (wiosna 2024 r.). Sytuacja ta może, ale 
nie musi, być potencjalnie wykorzystywana do celów politycznych.

Niestety, wskazywana „rekompensata”, a zwłaszcza jej ukryta w art. 5–9 
konstrukcja umocowania prawno-finansowego i proceduralnego, przypomi-
na po raz kolejny ukrytą próbę dzielenia samorządów na te, które oficjalnie 
wspiera w ten sposób partia rządząca, oraz te, które z racji swojego „bogactwa” 
de facto nie uzyskają z tytułu zapisów art. 9 tej ustawy żadnej znaczącej korzy-
ści budżetowej, bo nadpłaconą „rekompensatę” będą musiały faktycznie zwró-
cić do budżetu państwa w formie albo obniżonej subwencji i dotacji, albo tzw. 
janosikowego.

Wnoszę zatem o poważne rozważenie faktycznych skutków finansowych za-
pisów art. 9 ustawy i przeanalizowanie ukrytego w ten sposób dzielenia gmin 
na te, które są mniej zamożne i dostaną dodatkowe wsparcie, oraz te, których 
sytuacja finansowa jest znacząco lepsza, a pozyskane przez nie wsparcie zosta-
nie faktycznie zwrócone do budżetu centralnego, oraz zmianę, a więc uprosz-
czenie, procedury zapisanej w art. 5, 6, 7 ustawy tak, by organem właściwym, 
w ostateczności odwoławczym po wojewodzie, był minister właściwy do spraw 
finansów (problematyka poruszana w ustawie dotyczy faktycznie podatków 
lokalnych, a nie klasycznej ochrony środowiska).

Moim zdaniem, jeśli procedowana ustawa ma faktycznie przynieść w pełni 
uczciwą „jednorazową rekompensatę” z tytułu ograniczenia wpływów podat-
kowych, to ta rekompensata powinna być zwolniona z wliczania do dochodu 
podatkowego gminy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego, a procedura instytucjonalna musi 
być uproszczona. Należy przy tym pamiętać, że w ustawie nie wspomniano 
o rewaloryzacji.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana ustawa o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy 

w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych 
stanowi narzędzie do wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
22 lipca 2020 r. dotyczącego zapewnienia gminom rekompensaty strat ponie-
sionych w wyniku wprowadzenia w życie noweli ustawy o odnawialnych źró-
dłach energii, zgodnie z którą nastąpiła zmiana definicji elektrowni wiatrowej.

Prawdą jest, że gminy, ustalając budżet na 2018 r., mogły prognozować, 
zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, że ich budżet zostanie zasilo-
ny z podatków od nieruchomości, do których wliczały się również elektrownie 
wiatrowe. Zmiany definicji budowli oraz elektrowni wiatrowej, które weszły 
w życie z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2018 r., uszczupliły dochody gmin 
z tytułu podatków od nieruchomości. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis 
art. 17 pkt 2 noweli ustawy o OZE jest niekonstytucyjny wyłącznie w zakresie, 
w jakim doprowadza do skutku w postaci retroakcji, w związku z czym należy 
za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wyrównać straty 
gminom. Słuszne jest rozwiązanie polegające na uznaniu za dochód utracony 
różnicy między dochodami prognozowanymi przed nowelą ustawy o OZE a do-
chodami, które gmina powinna była uzyskać po tej nowelizacji za cały rok 2018. 
Podkreślić jednak trzeba, że wyrok ten nie ma wpływu na przepisy nowelizu-
jące definicję budowli oraz elektrowni wiatrowej, zatem nie powoduje utraty 
mocy obowiązującej brzemienia tych definicji nadanego nowelą ustawy o OZE. 
Nie mam zastrzeżeń do odroczonego w czasie terminu wejścia w życie wyroku, 
ponieważ dzięki temu mamy czas na omówienie niniejszej regulacji, jak i na 
wygospodarowanie środków budżetowych niezbędnych do jej zastosowania.

Realizując wyrok Trybunału, należy przyjąć niniejszą ustawę, co nie budzi 
żadnych moich wątpliwości ze względu na zasadność wypłacenia rekompensat 
gminom w celu usunięcia fiskalnych skutków zmian dokonanych nowelizacją 
ustawy o OZE.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zaproponowane w ustawie o rekompensacie dochodów utraconych przez gmi-

ny w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatro-
wych regulacje mają na celu realizację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 22 lipca 2020 r., sygn. akt K4/19. Przedmiotowy wyrok dotyczył zbadania 
konstytucyjności art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii. Przepis ten skutkował wejściem w życie no-
welizacji definicji budowli oraz definicji elektrowni wiatrowej z dniem 1 stycz-
nia 2018 r. Ww. definicje mają wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, 
a powyższe doprowadziło do zmiany wysokości tego podatku od elektrowni wia-
trowych z mocą wsteczną, a zatem do zmniejszenia dochodów gmin.

W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność art. 17 
pkt 2 ustawy OZE. TK orzekł również, że wspomniany przepis w tym zakre-
sie straci moc po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowy wyrok został ogłoszony dnia 
4 sierpnia 2020 r. Ponadto TK zobowiązał ustawodawcę do podjęcia w tym cza-
sie prac legislacyjnych mających na celu opracowanie regulacji rekompensują-
cej gminom straty poniesione w następstwie wprowadzenia z mocą wsteczną 
regulacji wpływającej na obniżenie ich dochodów z podatku od elektrowni wia-
trowych. W uzasadnieniu TK wyjaśnił również, że po bezskutecznym upływie 
terminu wyznaczonego na podjęcie przez ustawodawcę działań spełniona zo-
stanie przesłanka, o której mowa w art. 190 ust. 4 konstytucji, skutkująca od-
powiedzialnością odszkodowawczą Skarbu Państwa. W wyniku analizy ww. 
wyroku podjęto decyzję o przygotowaniu omawianej ustawy, w której określono 
maksymalną wysokość rekompensaty.

Nie można w tym miejscu nie zadać pytania, dlaczego ta ustawa jest pro-
cedowana dopiero dzisiaj, dlaczego tak późno i dlaczego w czasie, gdy budżety 
gmin na 2022 r. już są przygotowane. Dlaczego rząd nie skorzystał z inicjatywy 
ustawodawczej Senatu, aby przyspieszyć proces wypłacania rekompensat dla 
gmin i dlaczego rząd nie skorzystał z kolejnej inicjatywy Senatu, tak aby ustawa 
z 2016 r., zwana w skrócie „10H”, która tak naprawdę zabiła energetykę wiatro-
wą na lądzie, została już dawno wycofana z obrotu prawnego?

Przypomnę tylko, że już w marcu tego roku w swoim oświadczeniu wspólnie 
z panią senator Ewą Matecką prosiliśmy o przyspieszenie prac nad noweliza-
cją ustawy odległościowej i jednocześnie o przesunięcie terminu na uchwalenie 
planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, tak aby bez zbytnie-
go pośpiechu mogły odbyć się konsultacje społeczne na etapie planistycznym 
i aby mieszkańcy mieli dostęp do pełnej informacji na temat planowanych in-
westycji. W odpowiedzi od ministra rozwoju, pracy i technologii otrzymaliśmy 
informację, że projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach 
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w zakresie elektrowni wiatrowych uzyskał w dniu 16 kwietnia br. pozytywną 
opinię Zespołu ds. Programowania Prac Rządu i zgodę na wpis do wykazu prac 
Rady Ministrów, że projekt ten zostanie przekazany do uzgodnień międzyresor-
towych i konsultacji publicznych do końca kwietnia br., a także że na przełomie 
II i III kwartału br. projekt nowelizacji zostanie przyjęty przez Radę Ministrów 
i skierowany do prac Sejmu RP.

Nic takiego się jeszcze nie stało. To, że dziś pracujemy nad ustawą doty-
czącą rekompensat dla gmin, to oczywiście bardzo dobrze. Ta ustawa jest bar-
dzo potrzebna i od dawna oczekiwana. To, czy wszystkie gminy uzyskają pełne 
rekompensaty, okaże się niebawem. Będę głosował za przyjęciem tej ustawy. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gmi-

ny w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wia-
trowych ma na celu realizację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
22 lipca 2020 r., sygn. akt K4/19. Uprawnione do rekompensat będą gminy, któ-
re wskutek zmiany przepisów z mocą wsteczną utraciły dochody w postaci po-
datku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych. Rekompensaty 
będą wypłacane na wniosek gminy uprawnionej.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji: „Biorąc pod uwagę fakt, że 
wyrok TK nie ma wpływu na obowiązywanie innych przepisów ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (która była ustawą OZE no-
welizowana), w celu realizacji tego wyroku nie jest konieczne opracowywa-
nie ustawy nowelizującej tę ustawę. Dlatego też rozwiązaniem właściwym 
wydaje się wskazana wyżej odrębna ustawa dedykowana rekompensacie. 
Proponowanym rozwiązaniem jest projekt ustawy, w którym określono:

1) maksymalną wysokość rekompensaty (została określona opisowo przez 
sposób jej obliczenia i wskazanie składników; nie planuje się określenia puła-
pu kwotowego w ustawie, gdyż z uwagi na fakt, że wysokość rekompensat jest 
warunkowana wysokością podatków od nieruchomości zróżnicowaną w po-
szczególnych gminach, rozwiązanie takie nie jest możliwe do zastosowania);

2) tryb wypłaty;
3) organy właściwe do załatwienia sprawy.
Szczegółowe rozwiązania przewidziane w projekcie:
1. Zgodnie z wyrokiem TK podmiotami uprawnionymi do uzyskania re-

kompensat będą gminy, które wskutek zmiany przepisów z mocą wsteczną 
utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni 
wiatrowych, który został ustalony i pobrany w wymiarze zgodnym z przepi-
sami obowiązującymi w dniu 1 stycznia 2018 r. (czyli na podstawie przepisów 
sprzed wejścia w życie ustawy OZE).

2. Maksymalna wysokość rekompensaty dla danej gminy będzie stano-
wić wartość dochodów utraconych w 2018 r. rozumianą jako różnica między 
kwotą należną z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych 
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. na podstawie 
przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy OZE a kwotą na-
leżną w tym okresie na podstawie przepisów znowelizowanych ustawą OZE.

3. Rekompensata będzie wypłacana w trybie wnioskowym:
1) uprawniony podmiot będzie obowiązany złożyć wniosek w terminie okre-

ślonym w ustawie. Proponuje się, aby wyraźnie wyartykułować, że niezłożenie 
wniosku w terminie będzie skutkować pozostawieniem go bez rozpoznania 
(celem takiego rozwiązania jest uniknięcie pojawiających się w odniesieniu do 
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takich przepisów wątpliwości, jaki charakter ma dany termin; intencją jest, 
aby był to termin prekluzyjny, wprowadzenie terminu instrukcyjnego byłoby 
kłopotliwe dla gospodarki finansowej);

2) wzór wniosku stanowi załącznik do ustawy; wniosek zawiera następu-
jące dane:

a) dane wnioskodawcy i wskazanie właściwego miejscowo wojewody,
b) stawkę podatku od nieruchomości od budowli (dalej: podatek) obowiązu-

jącą w roku podatkowym 2018 oraz określające ją przepisy (wskazanie uchwa-
ły rady gminy),

c) wykaz elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenie gminy w dniu 
31 grudnia 2017 r. oraz podatników podatku,

d) podstawę opodatkowania podatkiem budowli wchodzących w skład każ-
dej z elektrowni wiatrowych, o których mowa w lit. c, według stanu na dzień 1 
stycznia 2018 r. ustaloną zgodnie z przepisami obowiązującymi:

– na dzień 31 grudnia 2017 r.,
– na dzień 1 stycznia 2018 r., nadanym ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. 

o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych 
ustaw,

e) kwotę podatku ustaloną na podstawie danych, o których mowa w pkt b i d,
f) kwotę dochodów utraconych w 2018 r., stanowiącą różnicę kwot podatku, 

ustalonych zgodnie z lit. e,
g) numer rachunku bankowego gminy, na który ma zostać przekazana 

rekompensata,
h) dane do kontaktu z właściwym urzędem gminy,
i) datę wniosku i podpis osoby upoważnionej.
4. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku będzie wojewoda właści-

wy miejscowo dla danej gminy.
5. Po rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym i merytorycznym 

(rachunkowym) wojewoda wyda decyzję o przyznaniu lub odmowie przyzna-
nia rekompensaty. Decyzja ta będzie decyzją związaną.

6. Po wydaniu decyzji i ustaleniu wysokości rekompensaty wojewoda prze-
kazuje ją na wskazany rachunek bankowy gminy.

7. Proponuje się, aby organem odwoławczym od decyzji wojewody był mi-
nister właściwy do spraw klimatu.

8. Proponowany termin wypłaty środków – 2022 r.
Powyższe założenia projektu ustawy uwzględniają liczne czynniki istotne 

dla przedmiotowej regulacji, mianowicie: konieczność wypłaty rekompen-
sat zgodnie z wyrokiem TK, sytuację budżetu państwa wynikającą z epide-
mii COVID-19, potrzebę sprawnej wypłaty rekompensat i maksymalnego 
uproszczenia sprawy oraz konieczność opracowania procedury, która zarówno 
pozwoli na właściwą weryfikację sprawy celem zabezpieczenia środków pu-
blicznych, jak również będzie jak najmniejszym obciążeniem dla stosujących ją 
organów. Należy podkreślić, że również TK, analizując bieżącą sytuację i skutki 
wyroku, w uzasadnieniu stwierdził wyraźnie, że ustawodawcy w przygoto-
waniu ewentualnych regulacji w tym zakresie przysługuje znaczny margines 
swobody i może on ustanowić takie przepisy, które w danych okolicznościach 
będą optymalne z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa. Jednakże za-
wsze muszą one mieścić się w granicach wyznaczonych Konstytucją i pod tym 
kątem mogą być przedmiotem kontroli TK. Oczekiwanym efektem będzie do-
prowadzenie względem gmin do takiego stanu faktycznego, w którym uzyska-
ją one do budżetu taką kwotę z tytułu opodatkowania elektrowni wiatrowych 
podatkiem od nieruchomości, jaką uzyskałyby, gdyby zaskarżone przez TK 
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przepisy ustawy OZE nie weszły w życie z mocą wsteczną, ale zgodnie z zasa-
dami poprawnej legislacji”.

W głosowaniu w Sejmie 435 posłów głosowało za przyjęciem ustawy, 1 się 
wstrzymał. Popieram niniejszy projekt. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o dodatku osłonowym wprowadza pojęcie ubóstwa energetycznego 

oraz rozwiązania mające na celu ochronę mniej zamożnych gospodarstw do-
mowych. Będzie im przysługiwał dodatek osłonowy i wzmocnienie ochrony 
odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i paliw gazowych. Po raz kolejny rząd 
Prawa i Sprawiedliwości pokazuje, że dotrzymuje słowa, a wsparcie osób, które 
tego potrzebują, jest dla niego najważniejsze.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wzrost cen za energię elektryczną jest 
spowodowany m.in. wzrostem cen surowców. Aby załagodzić skutki wyższych 
rachunków za prąd, rząd premiera Mateusza Morawieckiego wprowadza do-
płaty w formie dodatku. Dodatek osłonowy rekompensuje koszty VAT energii 
elektrycznej ze względu na unijny zakaz redukcji stawki VAT do 0 proc. i wy-
nosi ok. 2,1 mld zł, a także koszty VAT żywności – ok. 1,5 mld zł – dla takich 
grup produktów, jak pieczywo, wędliny, mleko i produkty mleczne (w tym sery 
i masło), mięso oraz jaja.

Kto może liczyć na wsparcie? O tym zadecyduje kryterium dochodowe go-
spodarstw domowych, które pozwoli na objęcie pomocą finansową większej 
grupy osób.

Dopłata 400 zł w skali roku skierowana jest do gospodarstw domowych jed-
noosobowych o dochodach do 2 tysięcy 100 zł miesięcznie.

Dopłata 600 zł w skali roku skierowana jest do gospodarstw domowych 2- 
i 3-osobowych o dochodach do 1 tysiąca 500 zł na osobę miesięcznie.

Dopłata 850 zł w skali roku skierowana jest do gospodarstw domowych 4- 
i 5-osobowych o dochodach do 1 tysiąca 500 zł na osobę miesięcznie.

Dopłata 1 tysiąca 150 zł w skali roku skierowana jest do gospodarstw do-
mowych 6-osobowych i większych o dochodach do 1 tysiąca 500 zł na osobę 
miesięcznie.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości w tej propozycji chce, aby z dodatku osłono-
wego mogło skorzystać jeszcze więcej gospodarstw domowych. Dzięki zasto-
sowaniu zasady „złotówka za złotówkę” z dodatku skorzysta ok. 6,8 miliona 
gospodarstw domowych. Środki zostaną wypłacone w dwóch ratach w 2022 r.

Oto, co podkreślono w uzasadnieniu ustawy.
„W 2021 r. na unijnym i krajowym rynku obserwuje się znaczący wzrost cen 

energii elektrycznej i gazu ziemnego. Jest on wynikiem oddziaływania szere-
gu nakładających się na siebie czynników, do których należą: rekordowe ceny 
uprawnień na rynku ETS, niesprzyjające warunki pogodowe (mroźna zima, 
wyjątkowo bezwietrzna wiosna i lato), budzące wątpliwości praktyki dominują-
cego dostawcy gazu ziemnego do UE, niski poziom zapełnienia magazynów gazu 
ziemnego oraz zwiększony popyt na zasoby związany z ożywieniem gospodar-
czym po pandemii COVID-19. Ceny energii elektrycznej i paliw nie pozostają bez 
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negatywnego wpływu na inflację, której poziom wyraźnie wzrasta od początku 
2021 r. Z danych komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ceny 
towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w listopadzie 2021 r. w porównaniu 
z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły aż o 7,7%. 

Sytuacja ta wywołuje obawę przed obniżeniem stopy życiowej. W tym kon-
tekście należy mieć na uwadze, że wzrosty cen energii elektrycznej dotykają 
wszystkich konsumentów, ponieważ przekładają się na rosnące ceny dóbr kon-
sumpcyjnych, głównie wzrost cen żywności. Niemniej ich skutki są najmocniej 
odczuwane przez gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym 
oraz gospodarstwa domowe o niższych dochodach, gdyż koszty energii po-
chłaniają znaczną część ich budżetów domowych. Aby przeciwdziałać tej nie-
korzystnej sytuacji, konieczne jest wdrożenie mechanizmów wspierających 
potrzebujących pomocy obywateli, które szybko zniwelują skutki rosnącej in-
flacji i wspomogą odpowiednio polskie gospodarstwa domowe w zależności od 
stopnia ich zamożności (tj. określonych kryteriów dochodowych). 

Projektowana ustawa ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy ok. 
6,84 mln gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw naj-
uboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów energii oraz w pokryciu 
powiązanych z nimi rosnących cen żywności. Proponowane wsparcie finanso-
we w postaci dodatku osłonowego wspomoże ich budżety oraz zwiększy poczu-
cie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego. Dodatek osłonowy jest częścią 
przedstawionej w listopadzie 2021 r. przez prezesa Rady Ministrów tarczy an-
tyinflacyjnej – rozwiązaniem przygotowanym jako narzędzie pomocowe go-
spodarstwom domowym w 2022 r.”.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 433 posłów, 3 było przeciw, 1 
wstrzymał się od głosu. Zdecydowanie popieram niniejszą ustawę. Szczególne 
podziękowania dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego za kolejne, tak duże 
wsparcie dla najuboższych gospodarstw domowych w naszym kraju. Dziękuję 
bardzo.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej rozszerza katalog przesłanek 

uprawniających do zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty za pobyt w domu 
pomocy społecznej członków rodzin osób tam umieszonych.

Nowelizacja art. 64 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. jest 
absolutnie potrzebna. Wspomniany katalog rozszerzono m.in. o sytuację, w któ-
rej osoba obowiązana do wnoszenia opłaty wykaże rażące naruszenie przez 
osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu obowiązku 
alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowią-
zanej do wnoszenia opłaty. Przepis ten umożliwi pozytywne zakończenie wielu 
takich rodzinnych historii, w których więzi ustały właśnie z winy pensjonariu-
sza. Będzie to wymagało dokładnego uzasadnienia i udowodnienia.

Takie sytuacje mają miejsce. Jest to niezwykle niesprawiedliwe i bolesne dla 
osoby, która musi uiszczać tego rodzaju opłaty, często kosztem własnej stabili-
zacji finansowej. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Prezentowany projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej uwzględnia 

potrzebę ochrony osób, które mają obowiązek wnoszenia opłat za pobyt w DPS 
umieszczonych tam krewnych w sytuacji, gdy obciążenie opłatą tych osób jawi-
łoby się jako rażąco niesprawiedliwe. Nierzadkie są przypadki, w których opłatą 
za pobyt rodzica w DPS obciąża się dziecko, z którym ten rodzic nie utrzymywał 
kontaktów, nie nawiązał z nim więzi – nie zna dziecka, nie płacił na nie alimen-
tów, czy (lub) dopuszczał się wobec dziecka czynów karalnych.

W obecnym stanie prawnym od 2015 r. funkcjonuje przepis art. 64a u.p.s. 
wskazujący, że osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca 
domu w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wnio-
sek, pod warunkiem że przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu 
rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie 
została przywrócona, albo prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne 
przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do 
wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica. Zwolnienia te obej-
mują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu 
pomocy społecznej. Należy zauważyć, że idea takiej regulacji jest słuszna, ale 
dotyczy ona wyłącznie grona osób, których rodzice zostali pozbawieni władzy 
rodzicielskiej. Poza zakresem regulacji pozostają osoby, które w dzieciństwie 
zostały faktycznie przez rodziców porzucone, przebywały w rodzinnej lub in-
stytucjonalnej pieczy zastępczej, ale ich rodziców nie pozbawiono władzy rodzi-
cielskiej. Ponadto zwolnienie nie miało zastosowania względem osób, których 
rodzice zostali pozbawieni władzy nad nimi, ale władzę tę przywrócono.

Rzecznik praw obywatelskich kilkakrotnie interweniował w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej, a następnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie niesprawiedliwości, jaką powoduje konieczność pono-
szenia przez dorosłe dziecko kosztów utrzymania rodzica lub krewnego w DPS 
w sytuacji, kiedy uprawniony zachowywał się sprzecznie z zasadami współżycia 
społecznego w stosunku do niego, np. rodzic porzucił dziecko, nie interesował 
się jego losem, stosował przemoc czy nie przyczyniał się do jego utrzymywania 
i wychowywania. Ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 
odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, których kształt 
nie pozostawia organowi żadnego luzu decyzyjnego, w ramach którego mógłby, 
uwzględniając wyjątkowe okoliczności, odstąpić od ustalenia opłaty. Kwestie 
dotyczące stosunków rodzinnych – w tym okoliczność pozbawienia władzy 
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rodzicielskiej, pasożytniczy tryb życia, opuszczenie rodziny, brak zaintereso-
wania losem dzieci, przemoc wobec bliskich ze strony pensjonariusza domu 
pomocy społecznej – w myśl przepisów u.p.s. nie mogą być w ogóle rozważane, 
a jedynym istotnym faktem jest umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej.

W opinii rzecznika praw obywatelskich przytoczonej w uzasadnieniu pro-
jektu ustawy istnieje potrzeba rozważenia możliwości wprowadzenia do usta-
wy o pomocy społecznej regulacji prawnej umożliwiającej organowi odstąpienie 
od obciążania odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej w sytuacji, gdy 
zobowiązanie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Podobne 
rozwiązanie zostało uregulowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, który 
stanowi, iż zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimenta-
cyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z za-
sadami współżycia społecznego.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zmiana ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ma na celu roz-

szerzenie katalogu przesłanek fakultatywnego oraz obligatoryjnego zwolnienia 
członków rodziny mieszkańca domu pomocy społecznej z wnoszenia opłaty za 
jego pobyt w tym domu. W związku z tym ustawa wprowadza zmianę w art. 64 
poprzez dodanie przesłanki umożliwiającej zwolnienie z obowiązku wnoszenia 
opłaty za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej. Chodzi o sytuację, 
w której osoba obowiązana do wnoszenia opłaty wykaże rażące naruszenie przez 
osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu obowiązku 
alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowią-
zanej do wnoszenia opłaty.

Wprowadzenie proponowanej zmiany jest uzasadnione oraz chroni inte-
res osoby, która została dotknięta rażącym działaniem naruszającym więzi 
rodzinne.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Głównym celem omawianej ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

jest zagwarantowanie większej ochrony rodzinom, których osoby spokrewnione 
przebywają w domach pomocy społecznej, poprzez rozszerzenie katalogu prze-
słanek obligatoryjnego i fakultatywnego zwolnienia rodzin tych mieszkańców 
domów pomocy społecznej z odpłatności za ich pobyt w jednostkach pomocy 
społecznej.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami w pierwszej kolej-
ności za pobyt w DPS powinien zapłacić sam mieszkaniec. Dotyczy to kwoty 
w wysokości do 70% dochodu pensjonariusza. Jeżeli nie jest to możliwe, to od-
płatność ponosi małżonek, spokrewnieni zstępni przed wstępnymi, a jeżeli nie 
ma krewnych lub nie można wyegzekwować od nich należnych środków, pobyt 
opłaca gmina, z której osoba została skierowana do takiego ośrodka. O zwolnie-
niu z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej stanowi art. 64 ustawy 
o pomocy społecznej.

Życie pisze jednak bardziej skomplikowane scenariusze, o czym mogłem się 
wielokrotnie przekonać, sprawując przez 12 lat funkcję prezydenta stutysięcz-
nego miasta. Każdą sprawę trzeba było rozpatrywać indywidualnie, a bardzo 
często nie można było jej załatwić na korzyść zainteresowanej strony, bo przepis 
prawny nie przewidywał pewnych sytuacji. Chodzi w szczególności o przypadki, 
gdy np. rodzic nie został w odpowiednim czasie pozbawiony praw rodzicielskich 
lub gdy w najtrudniejszym momencie braku opieki i realizowania podstawo-
wych potrzeb dziecka drugi z rodziców czy opiekun, który sam doświadczał 
przemocy, chcąc zapewnić poczucie bezpieczeństwa dzieciom, nie doprowadził 
do końca procedury pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej, nie 
dopilnował tego, a tym samym nie otrzymał prawomocnego orzeczenia o pozba-
wieniu władzy rodzicielskiej. Bardzo często zdarza się też, że drugi z rodziców 
nie żyje, co w praktyce eliminuje możliwość pozbawienia władzy rodzicielskiej 
jedynego opiekuna dopuszczającego się nadużyć. Środowisko pomocy społecz-
nej od dawna było zgodne, że właśnie takie kwestie należy doprecyzować, tak 
aby instytucja zwolnienia z odpłatności objęła również przypadki postępowań 
rodziców określane mianem sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.

Wprowadzenie do ustawy o pomocy społecznej wyraźnej regulacji prawnej 
umożliwiającej właściwemu organowi odstąpienie od obciążania odpłatnością za 
pobyt w domu pomocy społecznej jest oczekiwane i uzasadnione. W ustawie dziś 
omawianej przewidziano możliwość zwolnienia z opłaty za pobyt mieszkańca 
DPS osoby, wobec której pensjonariusz ten w przeszłości rażąco zaniedbywał 
obowiązki rodzicielskie, doprowadzając do ustania więzi rodzinnych, oraz gdy 
miało miejsce rażące naruszenie przez pensjonariusza obowiązku alimenta-
cyjnego względem dziecka lub zaniedbywanie innych obowiązków rodzinnych, 
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np. obowiązków opieki, wychowania czy utrzymania. Ustawa dodatkowo roz-
szerza przesłanki obligatoryjne w tym zakresie. Oprócz przestępstw z użyciem 
przemocy wprowadzono do nich także rozpijanie czy porzucenie małoletniego 
przez rodzica lub opiekuna.

Nie kwestionuję, że na dorosłych dzieciach spoczywa obowiązek troski o ro-
dziców. Dla wielu z nas jest to oczywiste i nie wyobrażamy sobie, aby mogło być 
inaczej. Jednak zasada ta nie może być wykorzystywana i nadużywana przez 
osoby, które jedynie formalnie są rodzicami, a w rzeczywistości nigdy nie zaj-
mowały się swoimi dziećmi i nie były finansowo zaangażowane w ich utrzy-
manie. Dlatego będę za przyjęciem tej ustawy, bo wiem, że rozwiąże ona wiele 
problemów dzisiaj występujących i pozwoli uniknąć wielu dramatów ludzkich. 
Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i musimy mieć świadomość, że będą tacy, 
którzy nowe regulacje mogą wykorzystywać w niewłaściwy sposób. Tego do 
końca nie unikniemy, ale trzeba liczyć w tym zakresie na duży profesjonalizm 
służb pomocy społecznej w naszym kraju. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Będąca rządowym przedłożeniem nowelizacja ustawy o pomocy społecznej 

rozszerza katalog przesłanek uprawniających do zwolnienia z obowiązku uisz-
czania opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej członków rodzin osób tam 
umieszczonych.

Jak podkreślono w  opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: 
„Nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ma na celu 
rozszerzenie katalogu przesłanek fakultatywnego oraz obligatoryjnego zwolnie-
nia członków rodziny mieszkańca domu w domu pomocy społecznej z wnoszenia 
opłaty za jego pobyt w tym domu. W związku z powyższym ustawa wprowadza 
zmianę w art. 64 poprzez dodanie przesłanki umożliwiającej zwolnienie z obo-
wiązku wnoszenia opłaty za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej, 
tj. sytuację, w której osoba obowiązana do wnoszenia opłaty wykaże, w szcze-
gólności na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku, rażące naruszenie 
przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu obo-
wiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby 
obowiązanej do wnoszenia opłaty. W uzasadnieniu do projektu ustawy wska-
zano, że «przepis ten umożliwi zatem osobie obowiązanej do ponoszenia opłaty 
uwolnienie się od obowiązku pokrywania kosztów przebywania pensjonariusza 
w DPS z powodu zawinionego przez tego pensjonariusza działania naruszającego 
więzi rodzinne mające ten obowiązek uzasadniać». Ponadto ustawa wprowadza 
zmianę w art. 64a poprzez:

— rozszerzenie katalogu podstaw zwolnienia z opłaty za pobyt w domu po-
mocy społecznej o wszystkie przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia pu-
blicznego (obecnie są to tylko przestępstwa popełnione z użyciem przemocy);

— wskazanie, że mogą to być przestępstwa popełnione nie tylko na szko-
dę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej 
rodzica (obowiązująca regulacja), ale także te, w których pokrzywdzonym jest 
dziecko osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty lub pełnoletnie, lecz nieporadne 
ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny rodzeństwo;

— uwzględnienie kwestii zatarcia skazania.
Przedmiotowa ustawa zawiera także przepis przejściowy, który przewidu-

je, że do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia ustawy w życie 
będą stosowane nowe przepisy. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia”.

W Sejmie nowelizacja przeszła jednogłośnie, a za jej przyjęciem głosowało 
437 posłów. Popieram niniejszą ustawę. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej – druk sejmowy 

nr 1672 – przewiduje rozszerzenie katalogu obligatoryjnego i fakultatywnego 
w kwestii zwolnienia z opłat członków rodziny pensjonariusza przebywającego 
w domu pomocy społecznej. Celem ustawy jest zapewnienie większej ochrony 
rodzinom oraz przeciwdziałanie poczuciu niesprawiedliwości oraz krzywdy 
w związku z obowiązkiem opłacania pobytu w placówce rodzica, który w prze-
szłości dopuścił się m.in. rażącego niewywiązania się z obowiązków rodziciel-
skich, alimentacyjnych lub wobec którego wydano decyzję o pozbawieniu władzy 
rodzicielskiej.

Zmiany w ustawie są jak najbardziej zasadne oraz zgodne z zasadami współ-
życia społecznego. Zobowiązanie dorosłego dziecka do opłacania pobytu rodzica 
w placówce, gdy ten nie interesował się nim przez wiele lat lub nie wywiązywał 
się z obowiązków alimentacyjnych, jest krzywdzące oraz nieuczciwe. Oczywiście 
niepodważalne jest to, że dorosłe dziecko powinno opiekować się schorowanymi 
rodzicami lub być zaangażowane w ich utrzymanie. Istnieją jednak przypadki, 
w których jest to niesprawiedliwe. Zgodnie z art. 64a ustawy o pomocy społecznej 
osoba, która jest zobowiązana do opłacania pobytu mieszkańca w domu pomocy 
społecznej, może zostać zwolniona z tej procedury. Warunkiem zwolnienia jest 
przedstawienie przez nią prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu władzy 
rodzicielskiej lub oświadczenia, że ta władza nie została przywrócona. Z opłaty 
zwolnione zostaną też osoby, które w dzieciństwie zostały pokrzywdzone umyśl-
nym przestępstwem popełnionym przez pensjonariusza lub gdy w przeszłości 
dopuścił się on przestępstwa popełnionego na szkodę dziecka, jego małoletniego 
rodzeństwa lub rodzica. Te rozwiązania przyczynią się do ograniczenia nadużyć 
osób, które są rodzicami tylko formalnie.

Podsumowując, podkreślę, że w niektórych przypadkach powrót wspomnie-
niami do okresu dzieciństwa budzi traumę, dlatego wprowadzane zmiany w du-
żym stopniu przyczynią się do rozwiązania problemów osób, które nie miały 
kontaktu z rodzicami, a opłacają ich pobyt w domu pomocy społecznej. Uważam, 
że nowelizacja ustawy jest jak najbardziej zasadna, gdyż zapewni wsparcie wielu 
osobom. Wpłynie też na polepszenie sytuacji ekonomicznej osób, które w prze-
szłości zostały skrzywdzone. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jakim krajem byłaby teraz nasza ojczyzna, gdyby nie działania opozycji anty-

komunistycznej i osób represjonowanych? To właśnie ci ludzie w czasach Polski 
Ludowej walczyli o ojczyznę, m.in. w fabryce Cegielskiego w 1972 r., podczas wy-
darzeń Czerwca 1976 r. i Lubelskiego Lipca ‘80 czy też w trakcie strajków sierp-
niowych na Pomorzu w 1980 r. Wielu z tych bohaterów cierpiało wskutek represji 
wymierzonych przez władze komunistycznego reżimu. To dzięki nim doszło do 
obrad Okrągłego Stołu w 1989 r., to oni mieli realny wpływ na obalenie komu-
nizmu w naszej ojczyźnie. Niejeden z nich zginął za ojczyznę, a wielu innych 
wraz z rodzinami cierpiało prześladowania. Ponieważ działali przeciw władzy 
ludowej, byli traktowani jak przestępcy, chociaż tak naprawdę byli bohaterami.

W  poniedziałek minęło 40  lat od wprowadzenia przez Wojciecha 
Jaruzelskiego stanu wojennego, którego skutkiem była fala internowań dzia-
łaczy „Solidarności” i całego środowiska antykomunistycznego. Dyskusja nad 
omawianą ustawą zbiegła się właśnie z tą rocznicą. Nie można wyobrazić sobie 
lepszego, bardziej symbolicznego momentu, by zająć się ustawą o przyznaniu 
jednorazowego świadczenia dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz 
osób represjonowanych z powodów politycznych.

Ustawa, o której dyskutujemy, przyznaje działaczom opozycji antykomu-
nistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych jednorazo-
we świadczenie w wysokości 3 tysięcy zł, wypłacane przez Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Świadczenie to jest elementem re-
alizacji przez władze państwowe art. 19 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Musimy pamiętać, że przez wiele lat sytuacja materialna osób represjonowanych 
i działaczy antykomunistycznych nie była dobra. Od 2015 r. sytuacja ta syste-
matycznie się poprawia, m.in. dzięki prawu do świadczenia wyrównawczego, 
które przysługuje, jeśli osoba o potwierdzonym statusie działacza opozycji an-
tykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych pobiera 
emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy o wy-
sokości niższej niż 2 tysiące 501 zł 76 gr brutto miesięcznie.

Zdecydowanie popieram działania zmierzające do poprawy statusu material-
nego osób represjonowanych i działaczy opozycji antykomunistycznej. Ojczyzna 
nie może zapominać o swoich bohaterach! Dziękuję.
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Przemówienie senatora Wiktora Durlaka  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Osoby, które w latach 1956–1989, pomimo grożących im represji i nierzadko 

z narażeniem własnego życia, angażowały się w działalność antykomunistycz-
ną – zmierzającą do odzyskania suwerenności i niepodległości naszej ojczyzny 
– bardzo długo musiały czekać na sprawiedliwość dziejową, na przywrócenie 
im godności oraz należytego miejsca w historii.

Dopiero po wielu latach, w wyniku uchwalenia ustawy o działaczach opo-
zycji antykomunistycznej, osoby te mogły się ubiegać o status działacza opo-
zycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. 
Podejmując walkę o wolność i suwerenność naszej ojczyny, działacze opozycji 
antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych nie liczyli 
na żadne przywileje czy apanaże, uważali po prostu, że tak należy postępować. 
Walczyli o lepszą, wolną, suwerenną i sprawiedliwą Polskę, w której obywatele 
sami decydują o tym, w jaki sposób wybierają swoich przedstawicieli, jak zor-
ganizowana jest gospodarka i cały aparat państwa.

Działacze antykomunistyczni nie pozostali obojętni i bierni na to, co działo 
się w Polsce po zakończeniu II wojny światowej, nie godzili się z narzuconym 
siłą ustrojem, nie kalkulowali, a niejednokrotnie za swoją działalność byli szy-
kanowani, przetrzymywani, represjonowani, często nie mogli normalnie pra-
cować, awansować czy, w konsekwencji tego, nabyć uprawnień emerytalnych. 
Wielu z nich po 1989 r. pozostało bez środków do życia, bez żadnego wsparcia 
i pomocy ze strony państwa, pozostało zepchniętych na margines życie spo-
łecznego. Co szczególnie niesprawiedliwe, w wielu przypadkach sytuacja finan-
sowa osób, które znaczną część swojego życia poświęciły walce o lepsze jutro, 
była znacznie gorsza niż agentów służb bezpieczeństwa, których zadaniem była 
inwigilacja opozycji.

Rząd Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie podejmuje działania, które z jed-
nej strony mają poprawić byt działaczy opozycji antykomunistycznej, a z drugiej 
– zapewnić im należyty szacunek i pamięć, w odpowiedni sposób uhonorować 
ich zasługi w walce o wolną Polskę. Ostatnie 6 lat to okres przywracania godności 
działaczom opozycji antykomunistycznej. Szanowni Państwo, w 2015 r. na po-
moc dla kombatantów i działaczy opozycji antykomunistycznej przeznaczonych 
zostało 9 milionów zł, zaś w tym roku na ten cel zabezpieczono 130 milionów zł. 
To bardzo duży wzrost nakładów, jaki nastąpił w czasie rządów Zjednoczonej 
Prawicy.

Przykładowo od 15 października 2020 r. osobie o potwierdzonym statusie 
działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 
politycznych przysługuje prawo do świadczenia wyrównawczego, jeśli pobie-
ra emeryturę lub rentę inwalidzką, albo rentę z tytułu niezdolności do pracy 
w kwocie niższej niż 2 tysiące 501 zł 76 gr brutto miesięcznie. Z kolei od 1 marca 
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br. wzrosła kwota comiesięcznego świadczenia pieniężnego, o które mogą się 
ubiegać działacze opozycyjni, a które obecnie wynosi 460 zł 50 gr. To oczywiście 
nie wszystkie zmiany i uprawnienia wprowadzone w ostatnich latach.

Działacze opozycyjni mają możliwość korzystania, teraz już 2 razy w roku, 
z pomocy jednorazowej bądź okresowej, jeżeli np. muszą dostosować miesz-
kanie do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. Ponadto są uprawnieni do 
korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farma-
ceutycznych udzielanych w aptekach. Posiadają również prawo do korzystania 
z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania od lekarza. Co 
warte podkreślenia, podwójnie uwzględnia się okres ich działalności, interno-
wania lub podlegania represjom przy ustalaniu kapitału początkowego. Dzięki 
nowelizacji z ubiegłego roku posiadają też 50-procentowe ulgi na przejazdy środ-
kami komunikacji miejskiej i 51-procentową ulgę na przejazdy w krajowej ko-
munikacji środkami publicznego transportu kolejowego.

Procedowana właśnie ustawa to kolejna bardzo cenna inicjatywa, tym razem 
poselska, zmierzająca w kierunku zadośćuczynienia prawnego, finansowego 
i moralnego ludziom, którzy walczyli o naszą wolność. Dotyczy grupy kilku-
nastu tysięcy osób. Ustawa zakłada przyznanie osobom o potwierdzonym sta-
tusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym 
z powodów politycznych prawa do jednorazowego – zwolnionego z podatku do-
chodowego – świadczenia pieniężnego w wysokości 3 tysięcy zł. Uprawnione 
do otrzymania tego świadczenia mają być osoby, które status działacza opo-
zycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych 
uzyskały na podstawie decyzji szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych do 31 grudnia 2021 r.

Warto także zwrócić uwagę, że to jednorazowe świadczenie ma być wypła-
cane z urzędu – bez potrzeby składania wniosku – przez UdSKiOR i przyzna-
wane w drodze decyzji administracyjnej. Ustawa zakłada również, że wypłata 
jednorazowego świadczenia pieniężnego nastąpi do 31 marca 2022 r., a pierwsze 
świadczenia mają trafić do działaczy opozycji antykomunistycznej i osób repre-
sjonowanych już w grudniu br.

Szanowni Państwo, w poniedziałek obchodziliśmy czterdziestą rocznicę 
wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, którego skutkiem było internowanie 
ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej – także kilka tysięcy 
opozycjonistów było inwigilowanych i zastraszanych, a co najmniej kilkadziesiąt 
osób straciło życie. Przyjęcie tej ustawy będzie takim symbolicznym wyrazem 
naszej wdzięczności wszystkim tym, którzy byli prześladowani przez reżim ko-
munistyczny i z narażeniem życia walczyli o wolną i suwerenną Polskę.
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Przemówienie senator Ewy Gawędy  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W ustawie o jednorazowym świadczeniu pieniężnym przysługującym dzia-

łaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów 
politycznych proponuje się przyznanie tym osobom prawa do jednorazowego 
świadczenia pieniężnego w wysokości 3 tysięcy zł. To kolejna inicjatywa, której 
celem jest wsparcie dawnych opozycjonistów i osób represjonowanych w cza-
sach PRL.

W tych dniach, gdy wspominamy czterdziestą rocznicę wprowadzenia sta-
nu wojennego, szczególnie pamiętamy o tych, którym zawdzięczamy wolność. 
Dlatego proponowana ustawa jest tak naprawdę aktem sprawiedliwości dzie-
jowej i wyrazem naszej wdzięczności dla tych, którzy często musieli wiele po-
święcić, walcząc o dobro Polski i jej mieszkańców.

Za uchwaleniem ustawy w Sejmie RP opowiedziało się 429 posłów, nikt nie 
był przeciw, co jest kolejnym dowodem na to, że zaproponowane w niej rozwią-
zania są powszechnie akceptowane.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komunizm był systemem, który na wiele lat wstrzymywał powiew pełnej 

wolności i swobody dla milionów Polek i Polaków. O jego negatywnym znaczeniu 
nie ma sensu rozprawiać, wystarczy znać podstawowe fakty z historii Polski.

Wiele osób poświęciło swoje zdrowie, kariery, a nawet życie w walce z tym 
nieludzkim systemem. Zapisy ustawy o jednorazowym świadczeniu pienięż-
nym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych 
z powodów politycznych przewidują wypłacenie jednorazowego świadczenia 
pieniężnego dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjono-
wanych z powodów politycznych oraz zasady jego wypłaty.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje z urzędu osobie, której do 
dnia 31 grudnia 2021 r. wydano decyzję o potwierdzeniu statusu działacza opo-
zycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. 
Popieram zapisy ustawy.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku!
Procedowana ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działa-

czy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów poli-
tycznych jest słuszna, oczekiwana przez wymienione grupy, a także krewnych 
tych działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych, którzy 
już zmarli. Uważam, że jest to ważna i potrzebna inicjatywa. Należy pamiętać 
o naszych bohaterach i ich szanować. To nasz obowiązek, aby pamiętać o histo-
rii Polski. Projektowany pomysł ma związek z przypadającą w tym miesiącu 
czterdziestą rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Warunki nabywania prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego, tryb 
przyznawania go oraz zasady wypłacania i finansowania są jasne i przejrzyste. 
Osoba o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub 
osoba represjonowana z powodów politycznych powinna złożyć swój wniosek 
o jednorazowe świadczenie pieniężne do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych do 31 grudnia 2021 r. Świadczenie nie będzie wymagać uza-
sadnienia. Jego kwota wyniesie 3 tysiące zł. Ma być ono wolne od podatku do-
chodowego od osób fizycznych oraz egzekucji i nie będzie podlegać wliczeniu do 
dochodu uprawniającego do świadczeń i dodatków przysługujących na podsta-
wie odrębnych przepisów.

W zapisie ustawy powinien znaleźć się punkt, w którym w jednym przypad-
ku rozszerzona zostanie lista osób ubiegających się o wypłatę tego świadczenia 
– lista powinna zostać rozszerzona o zstępnych, czyli dzieci nieżyjących już 
działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów 
politycznych. Dzieci nieżyjących już członków PRL-owskiej opozycji powinny 
mieć możliwość ubiegania się o to świadczenie. Otrzymaną kwotę przeznaczy-
łyby na upamiętnienie swoich rodziców, np. pamiątkową tablicą lub pomnikiem 
na cmentarzu.

Od 2015 r. do chwili obecnej rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje dzia-
łania, aby upamiętnić bohaterów tragicznego czasu komunistycznego, którzy 
walczyli o wolność i suwerenność Polski. Działacze uzyskali prawa m.in. do 
świadczenia wyrównawczego, jeśli ich emerytura lub renta wynosi mniej niż 
2 tysiące 501 zł, oraz comiesięcznego dożywotniego świadczenia w kwocie 460 zł. 
To świadczenie jest waloryzowane i zwolnione z podatku dochodowego od osób 
fizycznych.

Uważam, że ustawa zasługuje na poparcie. Jest to forma zadośćuczynienia 
prawnego, finansowego i moralnego za krzywdy i prześladowania wobec osób, 
które miały odwagę walczyć ze złym systemem, pomimo grożących im konse-
kwencji, np. aresztowania, prześladowania, utraty pracy.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla dzia-

łaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów 
politycznych przyznaje osobom posiadającym status działacza opozycji anty-
komunistycznej lub też osoby represjonowanej z powodów politycznych jed-
norazowe świadczenie pieniężne opiewające na kwotę 3 tysięcy zł. Prawo do 
pobrania świadczenia posiadają osoby, które otrzymały wspomniany status 
do 31 grudnia br., a świadczenie to wypłacone zostanie do końca pierwszego 
kwartału nowego roku.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do omawianej ustawy: „osobą represjono-
waną z powodów politycznych jest osoba, która w okresie od dnia 1 stycznia 
1956 r. do dnia 31 lipca 1990 r. podlegała różnym formom represji, wymienionym 
w ustawie. Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomu-
nistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych była wie-
lokrotnie nowelizowana, a jej zmiany szły w kierunku rozszerzania wsparcia 
udzielanej ww. grupie.

Od 15 października 2020 r. przyznano prawo do świadczenia wyrównawcze-
go, jeśli osoba o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycz-
nej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych pobiera emeryturę lub 
rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w kwocie niższej niż 
2501,76 zł brutto miesięcznie. W takiej sytuacji osobie tej przysługuje wyrów-
nanie pobieranego świadczenia do tej kwoty.

W bieżącym roku weszły w życie nowe regulacje pozwalające na zwiększe-
nie dostępności pomocy pieniężnej. Objęły one zwiększenie wysokości i czę-
stotliwości przyznawania pomocy pieniężnej jednorazowej, podniesienie 
kryteriów dochodowych przy pomocy jednorazowej oraz przy pomocy okreso-
wej. Wprowadzono również nowy sposób ustalania podstawy wymiaru kapi-
tału początkowego, uznając za okresy składkowe okresy represji politycznych, 
z jednoczesnym przyjęciem kwoty przeciętnego wynagrodzenia za podstawę wy-
miaru składek w tym okresie. Oznacza to, że emerytury tych osób będą wyższe. 
Wprowadzono również istotne uprawnienie pracownicze – działaczom opozycji 
antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych 
pozostającym w zatrudnieniu przysługuje dodatkowy 5-dniowy urlop w roku 
kalendarzowym.

Osoba o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub 
osoby represjonowanej z powodów politycznych ma również prawo do świadcze-
nia pieniężnego wynoszącego od 1 marca 2021 r. 460,50 zł, które jest waloryzowa-
ne i zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz może korzystać 
z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca 
w domu pomocy społecznej, ulgi taryfowej w wysokości 50% przy przejazdach 
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środkami komunikacji miejskiej, czy też ulgi przejazdowej w wysokości 51% na 
przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego. 
Również samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom uprawnionym, 
w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kultu-
ralnych zdrowotnych i oświatowych.

W projektowanej ustawie proponuje się przyznanie ww. osobom prawa do 
jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3 000 zł. Projektowana 
ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym przysługującym działaczom 
opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów po-
litycznych określa warunki nabywania prawa do jednorazowego świadczenia 
pieniężnego oraz zasady wypłaty tego świadczenia. Celem jednorazowego świad-
czenia pieniężnego jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób o potwierdzonym 
statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z po-
wodów politycznych”.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 429 posłów, 3 posłów wstrzymało 
się od głosu. Zdecydowanie popieram niniejszą ustawę. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych 

innych ustaw prowadzi do powołania Krajowego Centrum Przeciwdziałania 
Uzależnieniom – wyjątkowej komórki, która pozwoli na przeciwdziałanie 
uzależnieniom, udzielanie wszelkiej pomocy w tym zakresie, jak i zwiększe-
nie jej dostępności. Ponadto odpowiednio wyszkolona kadra z ogromnym po-
tencjałem przyniesie wsparcie w zakresie profilaktyki. Centrum to powstanie 
z połączenia Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powołana zo-
stanie Rada do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom, będąca de facto orga-
nem koordynacyjno-doradczym.

Jak podkreślono w uzasadnieniu: „Skupienie działań w jednym podmiocie 
decyzyjnym, jakim będzie Centrum, pozwoli na połączenie tematyki różnych 
uzależnień czynnościowych (behawioralnych) i chemicznych, uzależnień od 
substancji legalnych i nielegalnych, na różnych etapach działań na rzecz prze-
ciwdziałania uzależnieniom (edukacja, profilaktyka, szkolenie kadr, leczenie, 
rehabilitacja, działalność badawcza itp.). W obecnym stanie prawnym każda 
z jednostek realizuje swoje zadania ustawowe i zadania Narodowego Programu 
Zdrowia, związane z odrębnymi rodzajami uzależnień, mimo że w wielu przy-
padkach uzasadnione merytorycznie byłoby ich połączenie, np. w odniesieniu do 
sprawowania profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnie-
niami, monitorowania działań w zakresie realizacji polityki państwa w obszarze 
uzależnień, działalności organów pomocniczych, procedur szkoleń i uzyskiwania 
certyfikatów w zakresie leczenia i terapii uzależnień czy podnoszenia kwalifi-
kacji osób pracujących w samorządach gminnych w zakresie rozwiązywania 
problemów uzależnień, a nie, jak funkcjonuje to obecnie, osobno w odniesieniu 
do problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i z pominięciem 
innych uzależnień, które w tym zakresie pozostają poza regulacjami prawa po-
wszechnie obowiązującego. Projektowana ustawa sankcjonuje natomiast od-
rębność regulacji w zakresie zagadnień właściwych dla określonych działań, 
np. związanych z reklamą napojów alkoholowych czy wydawaniem i cofaniem 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz procedurami przeciwdzia-
łania narkomanii. (…)

Reasumując, połączenie PARPA i KBPN w jedną instytucję przyczyni się 
do: lepszego wykorzystania zasobów przez skoordynowanie zadań i unikanie 
dublowania aktywności, szczególnie w obszarze edukacji społecznej, profilak-
tyki i lecznictwa; zwiększenia dostępności, kompleksowości i uelastycznienia 
systemu lecznictwa, w tym ograniczenia zjawiska „odbijania się” pacjentów 
od systemu w sytuacjach, gdy niektóre podmioty lecznicze specjalizujące się 
w terapii uzależnienia od konkretnej substancji odmawiają przyjęcia pacjenta 
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uzależnionego od innej substancji, co znajduje również odniesienie do Centrów 
Leczenia Uzależnień, które powinny integrować różne formy pomocy osobom 
uzależnionym, bez względu na rodzaj używanej substancji psychoaktywnej czy 
uzależnienia behawioralnego; zwiększenia dostępu do świadczeń zdrowotnych 
w zakresie leczenia uzależnień; zwiększenia dostępu do zróżnicowanych metod 
leczenia, których skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych, 
oraz zgodnych z podejściami promowanymi m.in. przez Światową Organizację 
Zdrowia, w tym terapię poznawczo-behawioralną, dialog motywujący, terapię 
rodzin, terapię par, zarządzanie przypadkiem (ang. contingency management), 
terapię psychodynamiczną, metodę 12 kroków oraz leczenie farmakologiczne”.

W Sejmie za niniejszą nowelizacją głosowało 272 posłów, przeciw było 128, 
a 38 wstrzymało się od głosu. Popieram niniejszą ustawę. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi to przede wszystkim realizacja zasady solidarności społecznej, 
która jest kluczem do powszechnych szczepień w UE, to zapewnienie osobom 
zaszczepionym środków prawnych, umożliwiających szybkie uzyskanie świad-
czenia pieniężnego w związku z ewentualnie zaistniałymi niepożądanymi od-
czynami poszczepiennymi, bez konieczności odwoływania się do długotrwałej 
procedury postępowania przed sądami powszechnymi.

W ustawie znajdujemy m.in. określenie zasad i trybu przyznawania świad-
czenia kompensacyjnego oraz zasady ustalania wysokości świadczenia kompen-
sacyjnego. Ustawa określa też normy dotyczące Funduszu Kompensacyjnego 
Szczepień Ochronnych jako państwowego funduszu celowego, tworzonego w celu 
zapewnienia wypłaty świadczenia kompensacyjnego, którego dysponentem jest 
rzecznik praw pacjenta.

Projekt długo wyczekiwany, choć myśleliśmy o przedłożeniu rządowym, 
znów składany jest projekt poselski. Ale jest on potrzebny. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-

żeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw tworzy Fundusz 
Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, którego dysponentem będzie rzecznik 
praw pacjenta. Świadczenie kompensacyjne ma przysługiwać osobie zaszcze-
pionej, u której w ciągu 3 lat od szczepienia wystąpiły działania niepożądane 
wymienione w charakterystyce produktu leczniczego, a która była hospitalizo-
wana przez co najmniej 14 dni albo doznała wstrząsu anafilaktycznego.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, „Projektowane przepisy wprowadzające 
świadczenia kompensacyjne oraz tworzące Fundusz stanowią realizację zasa-
dy solidarności społecznej, która jest kluczem dla powszechnej realizacji szcze-
pień ochronnych. Powszechność szczepień ochronnych ma za zadanie zarówno 
zapewnienie ochrony przed chorobami zakaźnymi tych osób, które zostały za-
szczepione, jak również – przez przerwanie krążenia patogenów w populacji 
i powstanie odporności zbiorowiskowej – ochronę tych osób, które ze wzglę-
dów zdrowotnych nie mogą być poddane szczepieniom (osoby chore na choroby 
nowotworowe, dzieci z wrodzonymi lub nabytymi niedoborami odporności). 
Z drugiej strony, solidarność programów powszechnych szczepień w innych 
krajach Unii Europejskiej wyraża się w zapewnieniu osobom zaszczepionym 
środków prawnych umożliwiających szybkie uzyskanie świadczenia pieniężne-
go w związku z zaistniałymi niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, bez 
konieczności odwoływania się do długotrwałej procedury postępowania przed 
sądami powszechnymi.

W przypadku gdy w wyniku szczepienia ochronnego u osoby, u której wyko-
nano szczepienie ochronne, wystąpiły wymienione w Charakterystyce Produktu 
Leczniczego podanej szczepionki lub szczepionek działania niepożądane, które 
spowodowały konieczność hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni albo 
polegały na wystąpieniu u tej osoby wstrząsu anafilaktycznego powodującego 
konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć 
lub hospitalizacji przez okres do 14 dni, zaszczepionemu będzie przysługiwać 
świadczenie kompensacyjne. Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwa-
ło zarówno wtedy, gdy działanie niepożądane szczepionki było bezpośrednią 
przyczyną hospitalizacji, jak i wtedy, gdy następstwem działania niepożąda-
nego było pogorszenie stanu zdrowia wymagające hospitalizacji przez okres 
nie krótszy niż 14 dni. Dodatkowe kryterium 14-dniowego okresu hospitaliza-
cji, związanego z utrzymywaniem się objawów chorobowych oraz konieczno-
ścią ich leczenia, stanowi rozwiązanie analogiczne do tego, które obowiązuje 
w Finlandii, i pozwala wyeliminować te przypadki, w których hospitalizacja 
służyła jedynie obserwacji i ocenie stanu zdrowia pacjenta, a objawy choro-
bowe miały przemijający i krótkotrwały charakter. Kryterium to nie będzie 
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obowiązywać jedynie w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, 
który choć jest stanem szybko pod wpływem leczenia ustępującym, stanowi 
poważne działanie niepożądane.

Docelowo świadczeniami kompensacyjnymi będą objęte szczepienia wykona-
ne rutynowo w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych przede wszyst-
kim dzieci i młodzieży do 19. roku życia, nieobowiązkowe szczepienia akcyjne, 
które są przeprowadzane w sytuacji epidemii organizowane przez organy pań-
stwa i finansowane ze środków budżetu państwa, takich jak szczepienia prze-
ciw odrze, meningokokom lub COVID-19 oraz szczepienia akcyjne, które mogą 
być potencjalnie wprowadzane w stanie epidemii w przepisach wydanych na 
podstawie art. 46 ust. 4 pkt 7 ustawy zakaźnej (np. przeciw chorobom o szcze-
gólnie wysokiej śmiertelności, takiej jaką w przeszłości była ospa prawdziwa).

W przypadku szczepień obowiązkowych realizowanych w ramach rutyno-
wego, corocznego Programu Szczepień Ochronnych świadczenie kompensa-
cyjne będzie przysługiwało również w sytuacji, gdy obowiązkowe szczepienie 
ochronne zostało wykonane szczepionką inną niż ta, która została zakupiona 
przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Świadczenie kompensacyjne nie obejmie natomiast przypadków działań 
niepożądanych, które wystąpiły po szczepieniu w ramach szczepień zalecanych, 
o których mowa w art. 19 i art. 20 ustawy zakaźnej.

W Rzeczypospolitej Polskiej każdego roku jest wykonywanych kilkanaście 
milionów szczepień ochronnych, zarówno finansowanych ze środków budżetu 
państwa obowiązkowych szczepień ochronnych, jak również w zakresie szcze-
pień zalecanych, które są realizowane przez pacjentów i lekarzy w zależności od 
wskazań indywidualnych. Spośród wykonanych szczepień jedynie w odniesieniu 
do 2–8 przypadków stwierdza się po szczepieniu takie objawy chorobowe, które 
– na podstawie analizy zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych 
oraz dokumentacji medycznej – zostały zakwalifikowane jako ciężkie niepożąda-
ne odczyny poszczepienne spowodowane szczepionką lub sposobem wykonania 
szczepienia. Natomiast większość działań niepożądanych ogranicza się do reak-
cji miejscowych w postaci zaczerwienienia i bólu w miejscu wstrzyknięcia lub 
objawów ogólnych w postaci podwyższenia temperatury ciała. Również dostępne 
dane pochodzące z obecnie realizowanej, niemającej precedensu pod względem 
swojej skali, globalnej akcji szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 także 
wskazują na wysokie bezpieczeństwo szczepień. Na każde 10 milionów podanych 
dawek na świecie występuje kilkadziesiąt poważnych odczynów poszczepien-
nych w postaci reakcji alergicznych, które stanowią trudną do przewidzenia 
indywidualną reakcję organizmu na podanie szczepionki. Dane te świadczą 
o wysokim bezpieczeństwie realizacji szczepień ochronnych.”.

W Sejmie za niniejszą nowelizacją głosowało 428 posłów, przeciw – 7, 4 się 
wstrzymało. Popieram niniejszą ustawę. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 20. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W związku z negatywnymi skutkami pandemii istnieje potrzeba zapewnie-

nia pomocy wielu ludziom oraz podjęcia skutecznej walki ze skutkami COVID-19. 
Dlatego ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych in-
nych ustaw jest niezbędna.

Zmiana związana z zachowaniem ważności dokumentów marynarskich do 
90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
wynika z pogarszającej się sytuacji marynarzy, którzy ze względu na wprowa-
dzane restrykcje w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 
mają utrudnioną drogę powrotu do kraju, a tym samym nie są w stanie odno-
wić dyplomu, świadectw przeszkolenia lub świadectw operatora urządzeń ra-
diowych w służbie morskiej, nie mogą odbyć odpowiedniego szkolenia lub zdać 
egzaminu niezbędnego do odnowienia dokumentu z uwagi na wprowadzone 
ograniczenia. Jest to przeszkoda znana przez odpowiednie organizacje zrzesza-
jące marynarzy od dnia 1 lutego 2020 r., a do dziś nieulegająca zmianie. Warto 
jednak podkreślić, że w przypadku późniejszego odnowienia dokumentu przez 
marynarza nowy 5-letni termin ważności dokumentu będzie liczony od dnia 
pierwotnej utraty ważności tego dokumentu.

Ze względu na większy zasięg kryzysu w branży kolejowej, chcąc zapewnić 
pasażerskim przewoźnikom kolejowym płynność finansową, uzasadnione jest 
przedłużenie do dnia 31 grudnia 2021 r. terminu, w jakim minister właściwy 
do spraw transportu miałby możliwość wspierać finansowo z budżetu państwa 
owe przedsiębiorstwa, które zawarły z organizatorami publicznego transpor-
tu zbiorowego umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego na liniach komunikacyjnych określonych w tych umowach.

Zmiany w prawie wodnym wynikają z opóźnień w przygotowaniu do wejścia 
życie zmian w systemie opłat za usługi wodne, zakładających wprowadzenie 
uzależnienia wysokości opłaty stałej za usługi wodne za pobór wód podziem-
nych oraz wód powierzchniowych odpowiednio od dostępnych zasobów wód 
podziemnych oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ), które były 
skutkiem ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19. Dlatego też uwa-
żam, że są one potrzebne i odpowiednie.

Podkreślenia wymaga fakt, że istotnym elementem aktualizacji planów go-
spodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla obszarów dorzeczy są przewidziane w toku prac konsultacje 
społeczne, których realizacja ze względu na warunki sanitarno-epidemiologicz-
ne jest utrudniona. Dlatego sensowne jest przedłużenie do 22 grudnia 2022 r. 
ich mocy obowiązywania, aby zapewnić ciągłość przepisów prawnych w tym 
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zakresie. Prawidłowe jest umożliwienie wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 organom prowadzącym jednostki systemu oświaty w zakresie wy-
posażenia szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Szkoły bowiem nie 
były dostatecznie przygotowane do kształcenia na odległość.

Procedowana ustawa wprowadza szereg przepisów mających na celu zniwe-
lowanie negatywnych skutków pandemii, pomoc wymienionym w niej przedsię-
biorcom oraz instytucjom, a tym samym wspieranie gospodarki naszego kraju.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 20. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-

pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw jest jednym z elementów tzw. tarczy antykryzysowej, która wprowadza 
rozwiązania regulacyjne minimalizujące negatywne skutki stanu epidemicz-
nego wywołanego COVID-19, i z tego chociażby powodu należałoby popierać jej 
pilne wprowadzenie.

Rozwiązania zaproponowane w ustawie dotyczą m.in. przedłużenia waż-
ności dokumentów marynarskich, które z uwagi na ograniczenia wynikające 
z pandemii nie mogły być odnowione w obowiązujących terminach, dotacji dla 
Agencji Żeglugi Powietrznej – chodzi tu o zapewnienie środków finansowych 
na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID, 
m.in. operacji bezzałogowych statków powietrznych – wsparcia finansowego dla 
pasażerskich przewoźników kolejowych, przejęcia przez ministra właściwego 
do spraw gospodarki wodnej zadań z zakresu melioracji od ministra właściwe-
go do spraw rozwoju wsi.

Propozycje zmian dotyczą także odroczenia wejścia w życie zmian w syste-
mie opłat za usługi wodne zakładających wprowadzenie uzależniania wysokości 
opłaty stałej za usługi wodne, za pobór wód podziemnych oraz wód powierzch-
niowych od dostępności zasobów wód podziemnych oraz średniego niskiego 
przepływu z wielolecia. Według projektodawców z powodu pandemii nie udało 
się zebrać z terenu danych niezbędnych do wyliczeń, co kwestionuje w materiale 
przesłanym Wysokiej Komisji Związek Powiatów Polskich.

Inne propozycje zmian dotyczą zmiany terminu zachowania mocy aktualnie 
obowiązujących planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i pla-
nów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, zwolnienia 
z obowiązku wnoszenia należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wod-
nych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytu-
owanych na śródlądowych wodach powierzchniowych, przedsiębiorców, którzy 
prowadzą działalność polegającą na przewozie ładunków, pasażerów i wykony-
waniu prac technicznych, oraz osób fizycznych uprawiających żeglugę śródlą-
dową na drogach wodnych.

Rząd proponuje także przekazanie spółce Zarząd Morskich Portów Szczecin 
i Świnoujście skarbowych papierów wartościowych na kwotę 360 milionów zł.

Ważnym uregulowaniem ustawowym wydaje się wsparcie organów prowa-
dzących jednostki systemu oświaty w zakresie wyposażenia szkół i placówek 
w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Konieczność bezzwłocznego przejścia na mo-
del nauczania zdalnego w obliczu zagrożenia epidemicznego w 2020 i 2021 r., 
związana z gwałtownie narastającymi zachorowaniami na COVID-19, wykazała 
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niedostateczne wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne konieczne 
do realizacji wspomnianego kształcenia. Doświadczenia ostatnich 2 lat szkol-
nych pokazały, że pomoc w warunkach następujących gwałtownie fal epidemii 
realizowana w ramach standardowych programów rządowych ze względu na 
ich sformalizowanie oraz procedury legislacyjne nie daje możliwości szybkiego 
reagowania na potrzeby uczniów i nauczycieli. Wsparcie organów prowadzą-
cych szkoły i placówki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ma 
wypełnić tę lukę.

Wszystko zależeć będzie jednak od ostatecznych rozwiązań organizacyjnych 
i sposobów kierowania środków do poszczególnych gmin. Oby nie odbyło się to 
w taki sposób, w jaki zachęcono samorządy do promocji szczepień przeciwko 
COVID-19. Nagrody otrzymały gminy, które często miały najmniejszy odsetek 
zaszczepionych mieszkańców, ale w związku z promocją szczepień część osób 
dokonała tego aktu i to stanowiło punkt wyjścia do analiz dotyczących procen-
towego przyrostu wskaźnika zaszczepionych. Znam wiele gmin, które wskaźnik 
zaszczepionych mieszkańców miały na poziomie powyżej 50%, ale nie dostały 
premii, bo dostały ją gminy, w których przyrost procentowy był większy, np. 
z 33% do 38%. Jaka to jest motywacja dla wójtów czy burmistrzów do podejmo-
wania wysiłków w tym zakresie?

Podobnie zresztą stało się ze środkami uruchomionymi ostatnio przez rząd 
na inwestycje kanalizacyjne (4 miliardy zł). Otóż gminy, które przez lata wy- miliardy zł). Otóż gminy, które przez lata wy-miliardy zł). Otóż gminy, które przez lata wy-
datkowały własne środki na przedsięwzięcia kanalizacyjne i osiągnęły znaczą-ęły znaczą- znaczą-
ce poziomy skanalizowania, nie mogły nawet składać wniosków o te środki, bo 
przeznaczono je dla gmin, w których poziom skanalizowania jest najmniejszy. 
Byłoby to zrozumiałe, gdyby taki stan wynikał jedynie z zamożności gminy, ale 
często wynika on jednak ze słabego zarządzania lub wydatkowania środków nie 
na najważniejsze priorytety.

Zatem popierając, co do zasady, niektóre rozwiązania, oczekuję racjonalnego 
podejścia do ostatecznych rozwiązań.

Rozwiązanie ustawowe dotyczące przesunięcia terminu dokonywania płat-
ności za pomocą bonu turystycznego z dnia 31 marca 2022 r. na dzień 30 wrze-
śnia 2022 r., a więc wydłużenie terminu na dokonywanie płatności za usługi 
hotelarskie lub imprezy turystyczne za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego, 
jest również rozwiązaniem dobrym, bo stworzy zdecydowanej większości osób 
uprawnionych do korzystania z tego bonu możliwość jego pełnego wykorzystania.

Będę głosował za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 20. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowa nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych in-
nych ustaw pozwala na wykorzystywanie Polskiego Bonu Turystycznego aż do 
30 września 2022 r.

Ponadto, z uwagi na skutki zwalczania COVID-19, pochylono się nad kwe-
stiami dotyczącymi żeglugi. Nowela przewiduje zwolnienie z opłat za korzysta-
nie z rzek i śluz przewoźników oraz turystów od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, projektowana ustawa stanowi jeden z ele-
mentów tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzającej szereg rozwiązań regula-
cyjnych minimalizujących negatywne skutki dla gospodarki i społeczeństwa 
w wyniku stanu epidemicznego powstałego na skutek COVID-19.

„Projekt ustawy wprowadza zmianę do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, zwanej dalej «ustawą o przeciwdziałaniu COVID-19», przez do-
danie art. 15zzzt1, który umożliwi zachowanie ważności dokumentów mary-
narskich (dyplom, świadectwo przeszkolenia, świadectwo operatora urządzeń 
radiowych w służbie morskiej) do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich 
zostanie odwołany później.

Proponowana zmiana związana z zachowaniem ważności dokumentów ma-
rynarskich wynika z pogarszającej się sytuacji marynarzy, którzy z uwagi na 
wprowadzone ograniczenia w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 
COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw mają trudno-
ści z powrotem do kraju i nie mogą odnowić dyplomu, świadectw przeszkolenia 
lub świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie morskiej albo nie mogą 
odbyć odpowiedniego szkolenia lub zdać egzaminu niezbędnego do odnowienia 
dokumentu z uwagi na wprowadzone ograniczenia”.

Ważnym elementem będzie również wsparcie szkół w dobie pandemii. 
„Zagrożenie epidemiczne związane z pandemią COVID-19 dotknęło także szkoły 
i placówki systemu oświaty. W związku z powyższym w projekcie proponuje się 
dodanie przepisów zmieniających ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana polega na dodaniu 
do art. 65 wymienionej ustawy ust. 31–37, umożliwiających rozszerzenie zakresu 
podmiotów, którym może być udzielone wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19. Projektowana zmiana umożliwi wsparcie organów prowadzących 
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jednostki systemu oświaty w zakresie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne niezbędne m.in. do prowadzenia nauczania w warunkach 
zagrożenia zdrowia i życia, tj. nauczania w modelu hybrydowym albo nauczania 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne). 

Konieczność bezzwłocznego przejścia na powyższe modele nauczania w 2020 
i 2021 r., związana z gwałtownie narastającym zagrożeniem zdrowia i życia spo-
wodowanym COVID-19, wykazała niedostateczne wyposażenie szkół w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne konieczne do realizacji ww. kształcenia. Mimo podej-
mowanych działań, w ramach których organy prowadzące jednostki systemu 
oświaty w 2020 r. otrzymały wsparcie ze środków publicznych na zakup sprzę-
tu i pomocy dydaktycznych, które były użytkowane przez uczniów i nauczy-
cieli do realizacji nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość, m.in. w ramach programów: «Zdalna szkoła», «Zdalna szkoła+» czy 
«Aktywna tablica» na lata 2020–2024, wciąż jeszcze istnieje duże zapotrzebo-
wanie na zakup tego typu sprzętu. Brak odpowiedniego zabezpieczenia jedno-
stek systemu oświaty w sprzęt i pomoce dydaktyczne, konieczne do realizacji 
nauczania w warunkach zagrożenia epidemicznego, potwierdza m.in. zaintere-
sowanie organów prowadzących jednostki systemu oświaty znowelizowanym 
w 2021 r. programem «Aktywna tablica» na lata 2020–2021, w ramach którego 
dopuszczono finansowanie zakupu sprzętu wykorzystywanego do nauczania 
zdalnego. Doświadczenia ostatnich dwóch lat szkolnych pokazały, że pomoc 
w warunkach następujących gwałtownie fal epidemii, realizowana w ramach 
standardowych programów rządowych, ze względu na ich sformalizowanie oraz 
procedury legislacyjne nie daje możliwości szybkiego reagowania na potrzeby 
uczniów i nauczycieli. Wsparcie organów prowadzących szkoły i placówki w ra-
mach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypełni tę lukę”.

W Sejmie za nowelizacją głosowało 418 posłów, 6 wstrzymało się od głosu. 
Popieram niniejszą nowelizację. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 21. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pierwszorzędnym zadaniem rządzących w każdym kraju powinno być za-

pewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom, a w sytuacji, gdy jest ono zagro-
żone, niezwłoczne podjęcie działań w celu wzmocnienia armii. Rozpatrywana 
ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o nie-
których umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podsta-
wowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa ma za zadanie zapewnienie 
obronności Polski w sposób szybki i skuteczny, dlatego jestem za jej przyjęciem.

Od kilku miesięcy znajdujemy się w trudnej sytuacji ze względu na mi-
grantów koczujących przy naszej wschodniej granicy i chcących nielegalnie ją 
przekroczyć. Dramaturgii dodaje fakt, iż proceder przywożenia ich na grani-
cę naszego kraju zorganizowała Białoruś, a wojska polskie wielokrotnie były 
zmuszone odpierać agresywne ataki związane z próbami siłowego przejścia 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje duże prawdopodobieństwo 
zagrożenia bezpieczeństwa naszego kraju, dlatego powinniśmy podjąć wszel-
kie możliwe środki, aby wzmocnić wyposażenie wojska polskiego. 

Interpretacja przepisów z zakresu zamówień na sprzęt wojskowy pozyski-
wany ze względu na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa pozwala 
na modyfikację regulacji w celu ich uproszczenia, urealnienia i dostosowania 
do wymogów wynikających z prawa unijnego. Spełnienie nakazu określenia 
w drodze rozporządzenia trybu postępowania w sprawie oceny występowania 
podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, sposobu określania środków 
zapewniających ochronę tego interesu, oceny proporcjonalności środków sto-
sowanych do zapewnienia ochrony tego interesu, oraz podmiotu właściwego 
do kwalifikacji zadań jako zadań o podstawowym znaczeniu dla interesu bez-
pieczeństwa państwa, sposobu określania zakresu stosowania w procedurze 
udzielenia zamówienia przepisów ustawy, z uwagi na obowiązek zapewnienia 
prawidłowego stosowania przepisu art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw sprzętu woj-
skowego w cyklu życia, nie jest możliwe ze względu na zmienność uwarun-
kowań geopolitycznych. Nie da się odgórnie ustalić, w sposób bezwzględnie 
obowiązujący, przesłanek kwalifikowania zamówień jako mających znacze-
nie dla podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, ani procedural-
nych aspektów dokonywania oceny występowania podstawowego interesu 
bezpieczeństwa państwa. Sztywne trzymanie się uchylanych przepisów o za-
mówieniach publicznych podczas konfliktu zbrojnego nie jest dobre. W takich 
przypadkach kluczowe jest zapewnienie bieżącego serwisu i remontów broni, 
amunicji i materiałów wojennych, a także pozyskiwanie nowego. Ponadto na 
względzie należy mieć treść art. 346 TSUE, wskutek czego rozporządzenie 
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byłoby jedynie nadto formalizujące cały proces, a tym samym niepotrzebnie 
go przedłużające.

Procedowane przepisy sprawią, że uproszczone zostaną procedury pozy-
skiwania sprzętu wojskowego, dzięki czemu zaoszczędzimy czas, wzmocnimy 
armię, a tym samym zagwarantujemy naszym obywatelom ochronę na naj-
wyższym poziomie. Z całą pewnością należy stwierdzić, że – niezależnie od 
poglądów politycznych – bezpieczeństwo naszego kraju powinno być naszym 
wspólnym dobrem, dlatego powinniśmy jednogłośnie przyjąć niniejszą ustawę.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 21. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana dzisiaj ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicz-

nych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją 
zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa jest niczym 
innym, jak próbą zmiany tą propozycją poselską ustawy, która weszła w życie 
1 stycznia br. Prawo zamówień publicznych, od nowa uchwalone we wrześniu 
2019 r., weszło w życie 1 stycznia br. Teraz jest próba zmiany go projektem posel-
skim. W sposób oczywisty, wbrew intencji rządu grupa posłów próbuje zmienić 
przepis, który zupełnie niedawno został wprowadzony przez ich własny rząd. 
Mało tego, to jest próba podjęta tak, jak zazwyczaj jest to robione przez przed-
stawicieli obecnego obozu rządowego: w sposób nieprzejrzysty, w pośpiechu, bez 
należytej debaty. W szczególności zaś nie znamy dzisiaj stanowiska rządu. Jest 
to próba usunięcia z porządku prawnego ważnej instytucji prawnej oceniają-
cej, czy występuje podstawowy interes bezpieczeństwa państwa w przypadku 
konkretnego zamówienia z zakresu obronności. Jest to instytucja prawna, która 
ma być określona przez Radę Ministrów. Grupa posłów chce odebrać ustawo-
wą kompetencję Rady Ministrów, a my nie znamy stanowiska Rady Ministrów 
w tej sprawie. Proszę państwa, to tak, żebyśmy mieli obraz tego, jaki przepis jest 
zmieniany, w jakim trybie i że tak naprawdę nie ma tutaj kluczowej odpowiedzi, 
tj. stanowiska rządu w tej sprawie.

Odnieśmy się do meritum tej kwestii. Proszę państwa, tak naprawdę mamy 
tutaj do czynienia z próbą usunięcia zamówień publicznych czy przetargów, 
zasady przeprowadzania przetargów z zakresu obronności. Zamówienia pu-
bliczne to jeden z filarów państwa demokratycznego i wolnego. Obszar zamó-
wień publicznych stanowi bardzo ważny element systemu wartości i zasad Unii 
Europejskiej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, przedkładając w 2019 r. komplek-
sowe przedłożenie dotyczące ustawy – Prawo zamówień publicznych, w uza-
sadnieniu, zacytuję fragment, napisał: „Projekt ustawy uwzględnia wdrożone 
wcześniej do polskiego porządku prawnego akty prawa unijnego, w tym dyrek-
tywę klasyczną, dyrektywę sektorową, dyrektywę obronną oraz dyrektywy 
odwoławcze” – wszystkie dotyczą kwestii zamówień publicznych. „Większość 
przepisów dyrektyw to przepisy wymagające obowiązkowego wdrożenia przez 
państwa członkowskie Unii Europejskiej, przez co wszelkie nowe rozwiązania 
wprowadzane do rynku zamówień muszą mieścić się w granicach prawa unij-
nego, określonych postanowieniami tych dyrektyw”. To jest stanowisko rządu 
Prawa i Sprawiedliwości. To przedłożenie poselskie jest sprzeczne z projektem, 
który wniósł rząd PiS w 2019 r., i w sposób oczywisty narusza postanowienia 
dyrektyw, które przytoczyłem. 

Proszę państwa, jak mówię, to jest próba usunięcia zasady konkurencyjnych 
postępowań o zamówienia na dostawy sprzętu i usług w zakresie obronności. 
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Tłumaczenie, że taka kompetencja czy takie uprawnienie wynika z Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a dokładnie z art. 346, który pozostawia 
w tym zakresie swobodę państwom członkowskim, jest absolutnie nieprawdzi-
we, dlatego że co prawda jest ten artykuł, który pozwala na to, żeby nie stosować 
trybu konkurencyjnych zamówień, ale dotyczy to sytuacji wyjątkowych, a taka 
wyjątkowość musi być w każdym postępowaniu badana. Unia Europejska przy-
jęła dyrektywę obronną, co potwierdza, że co do zasady w przypadku zamówień 
publicznych w zakresie obronności trzeba kierować się takimi samymi zasada-
mi, jak w przypadku zamówień w innych obszarach. Oczywiście zamówienia 
publiczne w sektorze obronności jak najbardziej muszą być stosowane, przyjęto 
więc zasadę, że skorzystanie z trybu wyłączenia, odrzucenie trybu konkuren-
cyjnego w jakimś przypadku zmusza do wykazania, że to konkretne zamówie-
nie rzeczywiście dotyczy podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa. 
W polskim porządku przyjęto, że zamawiający, który działa w zakresie obron-
ności, jeżeli chce uniknąć trybu zamówień publicznych, wyłączyć się z niego, to 
w każdym przypadku musi przeprowadzić ocenę występowania podstawowego 
interesu bezpieczeństwa państwa. Teraz grupa posłów, która przedłożyła nam 
projekt, nad którym pracujemy, chce, żeby ten obowiązek, tę zasadę usunąć, 
a zatem chce wprowadzić, jak wcześniej powiedziałem, zasadę, że w zakresie 
obronności nie ma zamówień publicznych.

Proszę państwa, widzimy praktykę państwa działania. Ta praktyka jest taka, 
że większość dużych kontraktów, z którymi mieliśmy do czynienia, rzeczywi-
ście była zawierana z pominięciem zasady konkurencyjności. Wiem, że zasady 
dotyczące zamówień publicznych, które obowiązują, takie jak zasada równego, 
niedyskryminacyjnego traktowania wszystkich podmiotów, zasada przejrzysto-
ści, zasada proporcjonalności, państwa uwierają. My to wiemy. Ale dzisiaj mu-
simy jasno powiedzieć, że to jest działanie, które uderza w podstawy uczciwego, 
sprawiedliwego państwa. Po prostu w ramach tych kontraktów chcą państwo 
mieszać w mętnej wodzie. Nie ma na to zgody. Stawiam wniosek o odrzucenie 
projektu ustawy w pierwszym czytaniu.

Uważam, że to, co państwo przedstawiają jako uzasadnienie tego projektu, 
czyli bezpieczeństwo, to wyłącznie zasłona dymna. Myślę, że to na pewno jest 
nieprzejrzystość. Ale to jest mało powiedziane. To jest jeden wielki przekręt 
i skok na kasę. Przyjęcie tej ustawy będzie oznaczało, że nie będzie żadnej kon-
troli nad tym, od kogo państwo kupują, czyli będą państwo mogli kupować od 
swoich znajomków i od rodziny królika. To jest pierwsza sprawa. Nie będzie 
kontroli nad tym, czy zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, jeśli chodzi 
o cenę, nie będzie nad tym żadnej kontroli. Nie będzie również kontroli nad 
jakością zakupionego sprzętu. Powód wprowadzenia tej ustawy jest dla mnie 
oczywisty: to są doniesienia medialne, m. in. Onetu, np. o karabinkach Grot czy 
o pojazdach opancerzonych. To jest prawdziwy powód, a nie bezpieczeństwo pu-
bliczne. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo publiczne, to przepisy, które już są, dają 
możliwość przyjęcia odpowiedniej procedury zakupu.

Mam pytania. Jaki jest roczny budżet zakupów? Chodzi o to, żeby podatnicy 
wiedzieli, w jakim obszarze się poruszamy. Pytam o konkretny budżet na przy-
szły rok. Bardzo proszę o podanie wydatków, żebyśmy mogli to sobie porównać, 
żeby Polki i Polacy wiedzieli, ile mogą ich kosztować przekręty zgodne z tą usta-
wą. Chcę też zapytać, dlaczego państwo chcą odrzucić w całości przepisy ustawy 
– Prawo zamówień publicznych? Przecież prawo zamówień publicznych dopusz-
cza inne formy zamówień, np. zebranie ofert – oczywiście trzeba się wczytać 
w ustawę – nie trzeba zupełnie wykreślać całego przepisu. To świadczy o tym, 
że po prostu chcą państwo zrobić przekręt. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 21. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kilkanaście miesięcy temu w tej Izbie pracowaliśmy nad prawem zamó-

wień publicznych, liczącym ponad 600 artykułów, które obowiązuje w Polsce od 
1 stycznia 2021 r. Śmiem twierdzić, że wiele osób zajmujących się w urzędach 
tą regulacją nie zdążyło się jeszcze dobrze z nią zapoznać, chociażby z powodu 
pandemii i wynikających z niej ograniczeń, np. szkoleń.

Dla mnie prawo zamówień publicznych to regulacja, która służy ogranicze-
niu korupcji oraz transparentnemu wydatkowaniu środków publicznych. Każda 
władza publiczna powinna być transparentna, przezroczysta i powinna w sposób 
jawny wydatkować środki publiczne, i to zarówno te małe, jak i te olbrzymie.

Wiem też doskonale, że są sytuacje, jak np. powódź w 2020 r. w Kaliszu, 
w których musiałem podejmować decyzje dotyczące zarówno zakupów towa-
rów, jak i zamówień usług według uproszczonych reguł – ale na taki sposób 
zamówienia też pozwalało mi prawo. Miałem też pełną świadomość, że tego ro-
dzaju decyzje wydatkowe też będą mogły być przedmiotem kontroli, chociażby 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Obecnie obowiązujące prawo zamówień publicznych daje pełną możliwość 
pominięcia procedury zamówienia publicznego w dobrze opisanych sytuacjach, 
i to nie tylko w sytuacjach skrajnych, dotyczących bezpieczeństwa państwa.

Tym bardziej dziwić może fakt, że niedoskonałości w nowym prawie zamó-
wień publicznych nie dostrzegł rząd, nie dostrzegł minister obrony narodowej, 
a dostrzegła grupa posłów, która przedłożyła w Sejmie projekt omawianej dzisiaj 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektó-
rych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym 
znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Do omawianej ustawy jest negatywne stanowisko Rady Zamówień 
Publicznych, a podobną ocenę sformułowało też Biuro Analiz Sejmowych, w któ-
rego opinii przed konkluzją mamy stwierdzenie, że proponowane zmiany nie są 
sprzeczne z art. 346 Traktatu o funkcjonowanie Unii Europejskiej ani z dyrek-
tywą 2009/81, mogą jednak prowadzić do podejmowania działań niezgodnych 
z tymi przepisami, a także utrudnić wykazanie prawidłowości odstąpienia od 
stosowania przepisów dyrektywy i artykułu Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Oczywiście, zarówno dzisiaj, jak i przez ostatnich kilkanaście miesięcy 
wszystkie zmiany prawne, określane często przez ekspertów jako niekonsty-
tucyjne, uzasadniane są wyższą koniecznością – pandemią lub zagrożeniem 
bezpieczeństwa państwa spowodowanym kryzysem na jego wschodniej gra-
nicy – i wszelkie zastrzeżenia czy uwagi kierowane ze strony opozycji są na-
tychmiast ucinane stwierdzeniami, że zgłaszającym te uwagi nie zależy na tym 
bezpieczeństwie. Otóż chyba wszystkim nam na tym zależy, ale też wszystkim 
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powinno zależeć również na przestrzeganiu zapisów konstytucyjnych, prze-
strzeganiu prawa, w tym prawa zamówień publicznych. To jest także w inte-
resie rządzących.

Dlatego nie będę głosować za przyjęciem ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych 
w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa 
państwa. I czynię to na posiedzeniu plenarnym, na którym głosuję z pełnym 
przekonaniem za przyjęciem wielu innych, ważnych i dobrych ustaw. Dziękuję 
za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 21. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 

ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień 
o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa ma na celu przyspie-
szenie i usprawnienie procedur pozyskiwania sprzętu wojskowego z wykorzy-
staniem potencjału polskiego przemysłu obronnego.

Argumenty za podjęciem niniejszej inicjatywy znajdują się w uzasadnieniu, 
gdzie napisano: „Konkluzje wynikające z kilkuletniego stosowania regulacji po-
święconych zamówieniom na sprzęt wojskowy (rozumiany jako wyposażenie 
specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przezna-
czone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne) pozyskiwany ze 
względu na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa wskazują na zasadność 
modyfikacji przepisów w celu ich uproszczenia, urealnienia i dostosowania do 
wymogów wynikających z prawa unijnego. Dnia 20 lutego 2013 r. (implemen-
tacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 
2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na 
roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające 
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/
WE i 2004/18/WE – «dyrektywa obronna») została zapoczątkowana legislacyj-
na tendencja do nadmiernego formalizowania procesu pozyskiwania sprzętu 
wojskowego mającego wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa. 
Pomimo istnienia w prawie unijnym bezpośredniego wyłączenia ww. zamó-
wień z przepisów normujących postępowania publiczne, do polskiego porządku 
prawnego wprowadzono mechanizmy niepotrzebnie biurokratyzujące proces 
podejmowania decyzji o zasadności wyłączenia. Zmiany te nie wynikały z pra-
wa unijnego, nie były też tym prawem narzucone do implementacji w systemach 
prawnych państw członkowskich. (…) Projektowana regulacja nie będzie mia-
ła wpływu na skutki prawne. Może jednak odnieść pozytywny efekt na skutki 
społeczne, gospodarcze i finansowe. Jako rozwiązanie z natury deregulacyjnej, 
projekt spowoduje przyspieszenie i usprawnienie procedur pozyskiwania sprzę-
tu wojskowego z wykorzystaniem potencjału polskiego przemysłu obronnego. 
Przyczynić się to powinno do utrzymania i rozwoju zdolności przemysłowych 
niezbędnych Państwu Polskiemu na potrzeby reagowania kryzysowego (w tym 
stanu wojny), a jednocześnie doprowadzi do polepszenia sytuacji rodzimych 
przedsiębiorców oraz pracowników sektora zbrojeniowego”.

W Sejmie za niniejszą nowelizacją głosowało 226 posłów, przy czym 202 było 
przeciw, a 10 się wstrzymało.

Popieram niniejszy projekt nowelizacji. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 22. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu do-

pingu w sporcie jest konieczność dostosowania przepisów ustawy regulujących 
funkcjonowanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego do zmienionego we 
wrześniu 2020 r. przez Światową Agencję Antydopingową, WADA, międzyna-
rodowego standardu dla laboratoriów – 1SL 2021. To instytucje, które stoją na 
straży „czystości” sportu i walczą ze sportowcami stosującymi nielegalny do-
ping, którzy niszczą tym samym piękno sportu – uczciwą rywalizację.

Zmieniony standard dla laboratoriów, ISL 2021 zakłada, że akredytowane 
przez Światową Agencję Antydopingową laboratorium antydopingowe nie może 
być „zarządzane, podległe albo być częścią krajowej agencji antydopingowej, 
organizacji sportowej, ministerstwa odpowiadającego w danym państwie za 
sport ani innego organu rządowego odpowiadającego za sport”. Zgodnie z ISL 
2021 państwa muszą zapewnić tak rozumianą niezależność laboratorium an-
tydopingowego do 1 stycznia 2022 r.

Akredytowane przez Światową Agencję Antydopingową Polskie Laboratorium 
Antydopingowe jest państwową osobą prawną i funkcjonuje na mocy ustawy. 
Zgodnie z art. 47a ust. 2 ustawy jest nadzorowane przez ministra właściwe-
go do spraw kultury fizycznej, co stoi w sprzeczności ze zmienionymi posta-
nowieniami ISL 2021. Zgodnie z ustawą nadzór nad Polskim Laboratorium 
Antydopingowym sprawować będzie minister właściwy do spraw zdrowia.

Uważam, że proponowane zmiany są pozytywne i  popieram ich 
wprowadzenie.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 22. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku!
Proponowana przez rząd ustawa o  zmianie ustawy o  zwalczaniu do-

pingu w sporcie zmierza do dostosowania polskiego systemu prawnego do 
wymogów międzynarodowych w kwestii przeciwdziałania i zwalczania sto-
sowania dopingu w sporcie. Projektowy pomysł zakłada uregulowanie funk-
cjonowania Polskiego Laboratorium Antydopingowego do zmienionego w 2020 
r. przez Światową Agencję Antydopingową Międzynarodowego Standardu dla 
Laboratoriów (ISL 2021). W jednym z zapisów procedowanej ustawy stwier-
dzono, że akredytowane przez WADA (World Anti-Doping Agency – Światowa 
Agencja Antydopingowa) laboratorium antydopingowe nie może być zarządza-
ne przez krajową agencję antydopingową, organizację sportową, ministerstwo 
odpowiadające w danym państwie za sport, podlegać im albo być ich częścią. Po 
przeprowadzonych zmianach Polskie Laboratorium Antydopingowe ma podle-
gać Ministerstwu Zdrowia. Zdjęcie obowiązku nadzorczego z tych podmiotów 
jest słuszne. To dobre rozwiązanie, ponieważ zapobiegnie to posądzaniu tych 
instytucji o ukrywanie niekorzystnych dla nich informacji – informacji o zdia-
gnozowanych przypadkach dopingu. W przedmiocie ustawy określono także 
czas, na jaki nadawane są uprawnienia kontrolerów antydopingowych. Ustawa 
ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Wprowadzone zmiany uważam za niezbędne, nie budzą moich zastrzeżeń. 
Projekt dotyczy bardzo ważnego problemu społecznego. Należy w końcu walczyć 
z dopingiem w sporcie. Sport i doping to pojęcia wzajemnie się wykluczające. 
To pierwsze słowo oznacza coś dobrego. Są to działania czyste, oparte na uczci-
wej rywalizacji. To promocja aktywnego stylu życia. Doping zaś to oszustwo. 
Jest to działanie przeciwko własnemu ciału, na jego niekorzyść, a nawet szkodę 
i powodujące uszczerbek na zdrowiu. Stosowanie substancji wspomagających 
powoduje zmiany w całym organizmie, które później bardzo trudno cofnąć. 
W wyczynowym sporcie już były takie przypadki, kiedy niedozwolone środ-
ki stosowali wielcy mistrzowie swoich dyscyplin. Np. kolarz Lance Amstrong 
(7-krotny zwycięzca wyścigu Tour de France w latach 1999–2005 oraz zdobywca 
brązowego medalu Igrzysk Olimpijskich w Sydney w 2000 r.) czy piłkarz Diego 
Maradona (podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 1994 r. w jego organi-
zmie wykryto 5 niedozwolonych substancji: efedrynę, fenylopropanoloaminę, 
pseudoefedrynę, non-pseudoefedrynę i metyloefedrynę).
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Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 22. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie wynika z przyjętej we 

wrześniu 2020 r. przez Światową Agencję Antydopingową, WADA, noweliza-
cji międzynarodowego standardu dotyczącego laboratoriów. Zgodnie ze stan-
dardem WADA krajowe akredytowane laboratoria antydopingowe mają być 
niezależne – nie mogą być zarządzane przez krajową agencję antydopingową, 
organizację sportową, ministerstwo ani inny rządowy organ odpowiadający za 
sport, podległe im albo być ich częścią. Niezależność ta ma być zapewniona od 
1 stycznia 2022 r.

I wszystko byłoby okej, gdyby nie to, że projekt ten procedujemy dopiero 
po 14 miesiącach od momentu wejścia w życie przepisów Światowej Agencji 
Antydopingowej, WADA. Przypomnę tylko, że data ich przyjęcia to dzień 
20 września 2020 r. Nasuwa się pytanie, dlaczego ministerstwo tak długo zwle-
kało z ich wprowadzeniem. Może się przecież tak zdarzyć, że możemy nie zdążyć 
z dostosowaniem terminów wymaganych przez WADA. Jeszcze jedna wątpliwość 
dotyczy kosztów utrzymania laboratorium. Wierzę, że koszty te będą pokry-
wane z dodatkowych środków i nie będą w żaden sposób uszczuplały budżetu 
Ministerstwa Zdrowia. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 22. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu 

w sporcie reguluje całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem krajowe-
go systemu antydopingowego. Zmiany, jakie zachodzą w zakresie zwalczania 
dopingu w sporcie w standardach międzynarodowych, powodują konieczność 
dostosowania do nich przepisów ustawy.

Zmiana ustawy wnika z konieczności dostosowania polskich norm praw-
nych regulujących funkcjonowanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego 
do zmienionego przez Światową Agencję Antydopingową międzynarodowego 
standardu dla laboratoriów.

Zmieniony standard dla laboratoriów – ISL 2021 – zakłada, że akredytowa-
ne przez Światową Agencję Antydopingową laboratorium antydopingowe nie 
może być „zarządzane, podległe albo być częścią krajowej agencji antydopingo-
wej, organizacji sportowej, ministerstwa odpowiadającego w danym państwie 
za sport ani innego organu rządowego odpowiadającego za sport”. Zgodnie z ISL 
2021 państwa muszą zapewnić tak rozumianą niezależność laboratorium an-
tydopingowego do 1 stycznia 2022 r. Akredytowane przez Światową Agencję 
Antydopingową Polskie Laboratorium Antydopingowe jest państwową osobą 
prawną i funkcjonuje na mocy ustawy. Zgodnie z art. 47a ust. 2 ustawy jest 
nadzorowane przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, co stoi 
w sprzeczności ze zmienionymi postanowieniami ISL 2021. Zgodnie z ustawą 
nadzór nad Polskim Laboratorium Antydopingowym sprawować będzie mini-
ster właściwy do spraw zdrowia, który to będzie miał możliwość udzielenia dofi-
nansowania działań przeciwdziałających dopingowi w formie dotacji celowych.

Wprowadzenie zmian jest uzasadnione i konieczne.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 22. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana dziś zmiana ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie wynika z ko-

nieczności dostosowania polskich norm prawnych, regulujących funkcjono-
wanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego (PLAD), do zmienionego we 
wrześniu 2020 r. przez Światową Agencję Antydopingową międzynarodowe-
go standardu dla laboratoriów ISL 2021. Obecnie nie ma przepisów krajowych 
niezbędnych do prawidłowego stosowania ISL 2021 od dnia 1 stycznia 2022 r.

Od razu rodzi się pytanie, dlaczego nad tą zmianą debatujemy na 2 tygo-
dnie przez terminem jej obowiązywania. Sądzę, że wynika to przede wszystkim 
z ciągłych zmian organizacyjnych, dotyczących tworzenia nowych resortów, 
przyporządkowywania zakresów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności 
kolejnym ministrom, itp., itd. Przechodzę jednak do istoty zmian ustawowych.

Otóż nowe brzmienie standardu zakłada, że akredytowane przez WADA la-
boratorium antydopingowe nie może być zarządzane przez krajową agencję 
antydopingową, organizację sportową, ministerstwo odpowiadające w danym 
państwie za sport, podległe im albo być ich częścią.

Akredytowane przez WADA, PLAD ma być państwową osobą prawną, funk-
cjonującą na mocy ustawy, co zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 47a 
ust. 2 ustawy stoi w sprzeczności z przywołanymi postanowieniami ISL 2021. 
Zgodnie ze standardem WADA krajowe akredytowane laboratoria antydopingo-
we mają być niezależne i państwa mają obowiązek tę niezależność zapewnić do 
1 stycznia 2022 r. Nowym podmiotem odpowiedzialnym, zgodnie z omawianą 
ustawą, będzie Ministerstwo Zdrowia.

Sport to przede wszystkim rywalizacja w duchu działania fair play. Nowela 
idzie w dobrym kierunku. Doping jest wielkim złem w sporcie. Wszyscy wspól-
nie powinniśmy dążyć do tego, aby sport był „czysty”. Wszyscy chcemy wierzyć, 
że oglądając zawody sportowe na każdym szczeblu rywalizacji, oglądamy praw-
dziwych sportowców, którzy swój sukces zawdzięczają talentowi, ciężkiej pracy 
i nieustającemu dążeniu do doskonałości.

Walka z dopingiem w polskim sporcie powinna być bardzo konsekwentna, 
bez przymrużania oka, bez zastanawiania się nad okolicznościami uzasadnia-
jącymi takie zachowania. Powinna być priorytetem rządu, a nie sprowadzać się 
do składania deklaracji.

Stosowanie dopingu to wielkie oszustwo, to działanie przeciwko własne-
mu ciału, na jego niekorzyść, a nawet na jego szkodę, ale też działanie na szko-
dę wszystkich podziwiających piękno sportu. Sportowcy za osiągnięte wyniki 
otrzymują gratyfikacje finansowe, nagrody, stypendia, uczestniczą w obozach 
centralnych, w szkoleniach. Koszty przygotowania zawodnika np. do igrzysk 
wynoszą setki tysięcy złotych. Dlatego musimy pytać: co w sytuacji, gdy jakiś 
zawodnik otrzymał nagrodę, stypendium, korzystał z centralnego szkolenia, 
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a okazało się, że stosował niedozwolone środki? Czy odpowiedzialni za rozwój 
polskiego sportu planują zaostrzyć przepisy w celu zwalczania dopingu w spo-
rcie i wprowadzić np. jakieś restrykcje, chociażby podobne do wprowadzonych 
ostatnio za wykroczenia w ruchu drogowym?

Polska jako jedno z ważnych państw we wspólnocie europejskiej, mogąca po-
szczycić się wieloma osiągnięciami w różnych dyscyplinach sportowych, musi 
dostosowywać się do światowych regulacji. Sport musi być fair play, dlatego 
będę głosował 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!
Zaproponowana przez rząd nowelizacja ustawy o zwalczaniu dopingu w spo-

rcie koncentruje się na działalności Polskiego Laboratorium Antydopingowego. 
PLAD posiada akredytację Światowej Agencji Antydopingowej, czyli WADA, i jest 
jedną z 32 tego typu placówek na całym świecie. Prowadzi szeroko zakrojoną 
współpracę z wieloma podmiotami, a oprócz tego działa na rzecz Jednostki do 
spraw Zarządzania Paszportem Zawodnika. Ponadto częstokroć wykonuje nie-
zbędne usługi dla Policji oraz prokuratury. W związku z tym konieczne jest dba-
nie o tę instytucję, ciągłe rozwijanie jej działalności oraz dofinansowywanie jej.

Informacje na ten temat znajdują się również w uzasadnieniu projektu. 
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie, zwana dalej 
ustawą, reguluje całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem krajowego 
systemu antydopingowego. Zmiany zachodzące w międzynarodowych standar-
dach w zakresie zwalczania dopingu w sporcie powodują jednak konieczność 
dostosowania do nich przepisów ustawy. Opracowanie projektu zmiany ustawy 
wynikało z konieczności dostosowania polskich norm prawnych regulujących 
funkcjonowanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego do zmienionego 
przez Światową Agencję Antydopingową we wrześniu 2020 r. międzynarodo-
wego standardu dla laboratoriów – ISL 2021. Obecnie brak jest przepisów kra-
jowych niezbędnych do prawidłowego stosowania ISL 2021 od dnia 1 tycznia 
2022 r.

W związku z ISL 2021 zachodzi konieczność zmiany podmiotu nadzoru-
jącego PLAD i wprowadzenia odpowiednich zmian wynikowych w ustawie. 
Nowelizacją ISL 2021 zmieniono pkt 4.4.2.4 dotyczący niezależności operacyj-
nej i instytucjonalnej akredytowanych przez WADA laboratoriów antydopin-
gowych. Nowe brzmienie standardu zakłada, że akredytowane przez WADA 
laboratorium antydopingowe nie może podlegać krajowej agencji antydopingo-
wej, organizacji sportowej, ministerstwu odpowiadającemu w danym państwie 
za sport ani innemu organowi rządowemu odpowiadającemu za sport. Zgodnie 
z ISL 2021 państwa muszą zapewnić tak rozumianą niezależność laboratorium 
antydopingowego do 1 stycznia 2022 r. Akredytowane przez WADA, PLAD jest 
państwową osobą prawną i funkcjonuje na mocy ustawy. Zgodnie z art. 47a ust. 2 
ustawy jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, 
co stoi w sprzeczności z przywołanymi postanowieniami ISL 2021. W związ-
ku z faktem, że międzynarodowy standard dla laboratoriów jest dokumentem 
wiążącym dla akredytowanych laboratoriów, a brak wypełnienia jego założeń 
będzie skutkował odebraniem akredytacji WADA lub długotrwałym jej zawie-
szeniem do momentu wprowadzenia odpowiednich rozwiązań legislacyjnych, 
zachodzi konieczność zmiany ministra obecnie nadzorującego laboratorium 
oraz przepisów, których następstwem jest sprawowanie przypisanego nadzoru.
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Ponadto ustawa dostosowuje okres, na jaki nadawane są uprawnienia kontro-
lerów antydopingowych, do obowiązującego od 1 stycznia 2021 r. międzynaro-
dowego standardu WADA dotyczącego badań i śledztw. Zgodnie ze standardem 
uprawnienia kontrolerów antydopingowych powinny być nadawane na okres 
2 lat, a nie na okres 3 lat, jak wskazuje art. 26 ust. 1 ustawy. Podczas przeprowa-
dzonego w listopadzie 2020 r. audytu Polskiej Agencji Antydopingowej WADA 
zwróciła się z prośbą o usunięcie tej rozbieżności.

W Sejmie za niniejszą nowelizacją głosowało 429 posłów, 4 było przeciw.
Popieram proponowaną nowelizację. Jako przewodniczący Senackiego 

Zespołu Sportowego dziękuję Ministerstwu Sportu i Turystyki za szybkie przy-
gotowanie projektu niniejszej nowelizacji ustawy o zwalczaniu dopingu w spo-
rcie. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 22. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Od wielu lat zawodowy sport zmaga się z chorobą, jaką jest stosowanie przez 

sportowców dopingu. Doping jest przede wszystkim ogromną nieuczciwością, 
która wypacza rywalizację sportową i niszczy piękno ducha sportu. Doping 
należy z całą stanowczością piętnować, każda próba jego stosowania musi zo-
stać ukarana.

W polskim systemie prawnym od przeszło 4 lat funkcjonuje ustawa antydo-
pingowa, która kryminalizuje ten proceder. Na mocy tej ustawy działa również 
Polska Agencja Antydopingowa, tzw. POLADA, zajmująca się kontrolowaniem 
sportowców. Mimo to wraz z rozwojem biotechnologicznym niestety rozwija 
się też dopingowy półświatek – produkowane są coraz trudniejsze do wykrycia 
substancje, które poprawiają wydolność zawodnika, a tym samym jego osią-
gnięcia sportowe.

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie zakłada do-
stosowanie przepisów do międzynarodowych standardów przygotowanych 
przez WADA, czyli Światową Agencję Antydopingową. Zmiany te odnoszą się 
głównie do ustanowienia nowych standardów dla Polskiego Laboratorium 
Antydopingowego.

Oprócz skutecznej walki z osobami, które decydują się na stosowanie dopin-
gu, należy również zwrócić uwagę na działania prewencyjne, w szczególności 
skierowane do młodych ludzi, którzy są na początku swojej kariery sportowej. 
Trzeba uświadamiać im, że sport musi być przede wszystkim nauką uczciwej 
i sprawiedliwej rywalizacji, że wynik nie zawsze jest na pierwszym miejscu.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 23. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz 

ustawy – Kodeks karny wykonawczy skupia się na postępowaniu w przypad-
ku przejęcia podejrzanych lub sfałszowanych pieniędzy. Nowela określa więc 
tryb i zasady całego procesu łącznie z przekazaniem takich pieniędzy i końco-
wą opinią. Ponadto pochylono się nad kwestią dotyczącą wynagrodzeń dla osób 
pracujących w zakładach karnych – przewiduje się, że od 2022 r. wzrosną one 
o ponad 5%.

Jak podkreślono w uzasadnieniu: „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
z 2 kwietnia 1997 r. dokonała zasadniczej reformy systemu źródeł prawa, usta-
nawiając podział aktów prawa na akty prawa powszechnie obowiązującego i akty 
prawa wewnętrznego. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji «źródłami powszechnie 
obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, raty-
fikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia». Ust. 2 tego artykułu 
przyznaje ponadto aktom prawa miejscowego walor «powszechnego obowią-
zywania» na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Oba te przepi-
sy, wraz z dodatkowymi rozwiązaniami konstytucyjnymi (art. 91 ust. 3 oraz 
art. 234 ust. 2), ustanawiają zamknięty katalog aktów prawnych «powszechnie 
obowiązujących». Zgodnie z Konstytucją (art. 92 ust. 1) rozporządzenia mogą 
być wydawane jedynie przez organy wskazane w Konstytucji, a upoważnienie 
do wydania rozporządzenia nie może być przez uprawniony organ przekazane 
innemu organowi.

Rozporządzenia są jedyną formą aktów prawnych przewidzianych przez 
konstytucję o charakterze wykonawczym, które mają charakter źródła prawa 
powszechnie obowiązującego. Drugą kategorią aktów normatywnych są akty 
prawa wewnętrznego (np. zarządzenia), które mogą zawierać jedynie normy 
wewnętrzne obowiązujące jednostki organizacyjnie podległe organowi wyda-
jącemu te akty. Przepisy takie nie mogą jednak nakładać na wszystkich oby-
wateli obowiązków, jak również nie mogą być podstawą podejmowanych w ich 
sprawach decyzji. Dlatego Prezes NBP nie może aktem wewnętrznym kształ-
tować praw i obowiązków podmiotów, które mu nie podlegają organizacyjnie, 
a w związku z tym delegację zawartą obecnie w art. 35 ust. 3 zmienianej usta-
wy należy uznać za sprzeczną z Konstytucją RP. Projektowana ustawa przewi-
duje, że to Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego, będzie określał, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb postępowania 
przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności 
oraz postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi. Ze względu na koniecz-
ność opracowania i wydania rozporządzenia, które powinno być uzgodnione 
pomiędzy dwoma ministrami oraz zaopiniowane przez Prezesa NBP, ustawa 
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przewiduje długie vacatio legis – datę jej wejścia w życie określono na 1 wrze-
śnia 2021 r.”.

W Sejmie za niniejszą nowelizacją głosowało 230 posłów, 140 – przeciw, 63 
wstrzymało się od głosu.

Popieram niniejszą nowelizację. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 24. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowane zmiany kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw doprecyzowują kilka regulacji z zakresu prawa 
cywilnego, a tym samym usprawnią postępowania w tym zakresie, dlatego je-
stem za ich przyjęciem. 

Właściwe jest dodanie kolejnych sytuacji, w których bieg przedawnienia ule-
gnie przerwaniu. Przy czym warto podkreślić, że aby zapobiec nadużywaniu 
przez wierzycieli instytucji zawezwania do próby ugodowej, wprowadzono re-
gulację ograniczającą wpływ złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej 
bądź wszczęcie postępowania mediacyjnego, prowadzonego bez zaangażowania 
sądu, na bieg terminu przedawnienia do jego zawieszenia, na czas trwania po-
stępowania pojednawczego bądź mediacyjnego. 

Uchylenie art. 159 k.c. przyczyni się do pewności obrotu nieruchomościami 
poprzez zachowanie formy aktu notarialnego, także w przypadku gdy grunty 
wniesione jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej mają stać się współ-
własnością dotychczasowych właścicieli. 

Rozszerzenie definicji wyzysku przez przesłankę „braku dostatecznego ro-
zeznania”, wprowadzenie domniemania, wedle którego wartość świadczenia 
jednej ze stron przewyższająca co najmniej dwukrotnie wartość świadczenia 
drugiej strony jest równoznaczna, że przewyższa je w rażącym stopniu, a także 
uprawnienie do skorzystania z żądania unieważnienia umowy wedle swojego 
wyboru oraz wydłużenie terminu do skorzystania z uprawnień wynikających 
z uwagi na zawarcie umowy w warunkach wyzysku są zmianami sprawiedliwy-
mi. Z pewnością ograniczą proceder nakłaniania osób starszych do nabywania 
rzeczy po bardzo zawyżonych cenach, rozwiążą problem pożyczek tzw. chwi-
lówek czy problem przenoszenia własności nieruchomości jako zabezpieczenia 
pożyczki na kwotę diametralnie niższą od wartości przedmiotu zabezpieczenia.

Wprowadzenie wyjątku wobec pełnoletnich osób stale zamieszkujących z na-
jemcą i odpowiadających solidarnie za zapłatę czynszu i innych należnych opłat, 
polegającego na wyłączeniu odpowiedzialności osób, które nie są w stanie utrzy-
mać się samodzielnie, jest odpowiedzią na nierzadko tragiczne w skutkach sytu-
acje, w których pełnoletnie dziecko niemające żadnego źródła dochodu stawało 
się dłużnikiem po swoim wstępnym. Oczywiście przepis będzie miał zastoso-
wanie do osób, które faktycznie pozostają na utrzymaniu swojego wstępnego, 
bo np. uczą się dziennie, a nie do osób, które nie przejawiają jakiejkolwiek ak-
tywności w kierunku samodzielnego utrzymywania się. 

Zmiany mające na celu obniżenie wymagań co do doświadczenia zawodowego 
m.in. dla kierownika dyspozytorni, zastępcy kierownika dyspozytorni, a także 
wymagań co do wykształcenia ratownika medycznego i pielęgniarki medycznej 
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na stanowisko wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego są jasne, 
słuszne i potrzebne.

Uważam, że dzięki zmianom, które, mam nadzieję, zostaną przez nas przy-
jęte, zostanie wyeliminowana praktyka składania kolejnych wniosków o za-
wezwanie do próby ugodowej jedynie w celu przerwania biegu przedawnienia, 
zabezpieczone będą interesy osób dotkniętych wyzyskiem, ujednolicona będzie 
sytuacja prawna wszystkich pełnoletnich osób mieszkających i pozostających 
jeszcze na utrzymywaniu swoich wstępnych.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 24. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks po-

stępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w swoim założeniu ogra-
nicza wpływ złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej bądź wszczęcie 
postępowania mediacyjnego, prowadzonego bez zaangażowania sądu, na bieg 
terminu przedawnienia do jego zawieszenia na czas trwania postępowania po-
jednawczego bądź mediacyjnego. Ponadto nowelizacja dodaje „brak dostatecz-
nego rozeznania” do katalogu przesłanek pozwalających ocenić sytuację jako 
stanowiącą wyzysk w rozumieniu prawa.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji: „Przedmiotowy projekt prze-
widuje wprowadzenie rozwiązań, które mają na celu usprawnienie i doprecyzo-
wanie funkcjonujących regulacji prawnych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm., dalej «k.c.») w zakresie:

1) przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia;
2) wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych, mających 

wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej;
3) instytucji wyzysku;
4) odpowiedzialności pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodzi-

ców wynikające z tytułu umowy najmu”.
Istotę zmian przekazano również w opinii biura legislacyjnego: „Celem zmia-

ny jest wyeliminowanie praktyki składania kolejnych wniosków o zawezwanie 
do próby ugodowej czy wniosków o mediację, jedynie w celu przerwania bie-
gu przedawnienia. W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalone jest stano-
wisko, że zawezwanie do próby ugodowej powoduje przerwanie biegu okresu 
przedawnienia, nawet jeśli w jego wyniku ugoda ostatecznie nie została zawar-
ta. Zdaniem Sadu Najwyższego powtórne zawezwanie do próby ugodowej w tej 
samej sprawie powinno podlegać szczególnej weryfikacji, w celu ustalenia czy 
dokonane jest przez wierzyciela z rzeczywistym zamiarem zawarcia ugody, czy 
jedynie w celu przerwania biegu przedawnienia, brak jest jednak podstaw do 
dokonywania generalizacji i przyjmowania założenia, że powtórne zawezwanie 
do próby ugodowej w tej samej sprawie zawsze dokonywane jest nie w celu za-
warcia ugody i zakończenia sporu, ale jedynie aby doprowadzić do przerwania 
biegu przedawnienia. Pogląd ten akceptowany jest także w doktrynie”.

W Sejmie za niniejszą nowelizacją głosowało 233 posłów, przy czym 119 było 
przeciw i 80 wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 25. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Propozycja wprowadzenia w ustawie – Kodeks karny wykonawczy przepisu 

pozwalającego na bezterminową zgodę na wielokrotne korzystanie przez tym-
czasowo aresztowanego z aparatu telefonicznego w celu utrzymania kontaktu 
z obrońcą jest postulatem właściwym, zarówno ze względu na prawa przysłu-
gujące podejrzanemu o popełnienie czynu zabronionego, jak i zmniejszenie obo-
wiązków organu, do którego dyspozycji wspomniana osoba pozostaje.

Prawo do obrony jest zagwarantowane przepisem kodeksu postępowania 
karnego i polega na ochronie własnych interesów, a także prawie do korzystania 
z obrońcy – albo z wyboru, albo z urzędu. Realizacja tego prawa nie jest możli-
wa przy obecnej treści przepisu art. 217c kodeksu karnego wykonawczego, który 
wskazuje, że tymczasowo aresztowany może korzystać z aparatu telefoniczne-
go za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje, co oznacza, że za każdym 
razem kontakt telefoniczny z obrońcą musi być poprzedzony uzyskaniem sto-
sownego zarządzenia. Rozwiązanie to przedłuża w czasie możliwość kontaktu 
tymczasowo aresztowanego ze swoim obrońcą, co stanowi pewnego rodzaju 
ograniczenie jego prawa do obrony. 

W związku z faktem, że organ nie może nie uwzględnić wniosku, a wydanie 
zarządzenia wiąże się ze złożeniem wniosku, jego rejestracją, rozpoznaniem, 
a następnie wydaniem zarządzenia w tym przedmiocie, warto zastanowić się, 
czy taka procedura ma w ogóle sens. Ponadto podjęcie rozmowy telefonicznej 
wydłuża się jeszcze bardziej w sytuacji zmiany miejsca przebywania osadzone-
go, zmiany organu procesowego, zmiany sygnatury akt czy gdy organ i obrońca 
mają siedziby w różnych miejscowościach. Dobrym rozwiązaniem jest umożli-
wienie obrońcy nieograniczonych kontaktów telefonicznych ze swoim klientem 
przebywającym w areszcie śledczym na podstawie jednego zarządzenia organu, 
do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, także w przypadku 
zmiany w toku postępowania tego organu. Przy czym warto podkreślić, że zgoda 
byłaby skuteczna do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, a z chwilą 
zawiadomienia organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozosta-
je, o ustaniu stosunku obrończego, organ ten z urzędu wydawałby zarządzenie 
o uchyleniu zarządzenia zezwalającego na bezterminowe kontakty telefoniczne.

Dzięki nowej regulacji prawo do obrony tymczasowo aresztowanego będzie 
w pełni zapewnione, a organ procesowy zostanie odciążony od dodatkowych 
czynności organizacyjnych, dzięki czemu zaoszczędzony czas będzie mógł wy-
korzystać do spełniania innych obowiązków.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 25. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy wniesio-

ny przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zmierza 
do zmiany brzmienia art. 217c ustawy – Kodeks karny wykonawczy, reguluje 
kwestię porozumiewania się tymczasowo aresztowanego ze swoim obrońcą za 
pośrednictwem aparatu telefonicznego.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji: „Rekomendowanym rozwiąza-
niem jest uzupełnienie art. 217c k.k.w. o przepis, zgodnie z którym, jeżeli tym-
czasowo aresztowany ma ustanowionego albo wyznaczonego obrońcę, organ, do 
którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, na wniosek tego obroń-
cy, wydaje (…) zarządzenie o bezterminowej zgodzie na wielokrotne korzystanie 
przez tymczasowo aresztowanego z aparatu telefonicznego w celu utrzymywa-
nia kontaktu z obrońcą i przesyła je niezwłocznie do dyrektora aresztu śled-
czego, w którym przebywa tymczasowo aresztowany. Zgoda jest skuteczna do 
czasu prawomocnego zakończenia postępowania, także w przypadku zmiany 
w toku postępowania organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany 
pozostaje lub jednostki penitencjarnej, w której wykonywane jest tymczasowe 
aresztowanie”. Powyższa zgoda może zostać cofnięta przez organ, do którego 
dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje w wypadku uzasadnionej obawy, 
że korzystanie przez tymczasowo aresztowanego z aparatu telefonicznego może 
zostać wykorzystane w celu bezprawnego utrudniania postępowania karnego 
lub do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

Chciałbym w swoim przemówieniu podkreślić, że w toku konsultacji do pro-
ponowanej nowelizacji swoją opinię zgłosił minister sprawiedliwości, który po-
informował, że w resorcie: „aktualnie prowadzone są prace legislacyjne nad 
projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz nie-
których innych ustaw, wpisanym do wykazu prac legislacyjnych i programo-
wych Rady Ministrów pod pozycją UD282. Projekt w dniu 3 listopada 2021 r. 
został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsul-
tacji publicznych. Powyższy projekt reguluje m.in. problematykę uregulowa-
ną w art. 217c k.k.w. dotyczącą korzystania przez tymczasowo aresztowanego 
z samoinkasującego aparatu telefonicznego. W związku z powyższym postula-
ty stanowiące podstawę inicjatywy ustawodawczej w zakresie projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 523) zosta-
ną poddane analizie i wzięte pod uwagę w toku prac legislacyjnych nad ww. 
projektem”.

Zdaniem prokuratora krajowego: „Prawo tymczasowo aresztowanego do te-
lefonicznych kontaktów z obrońcą jest w obecnym stanie prawnym w pełni za-
gwarantowane, zaś projektowana regulacja niczego w tym zakresie nie zmienia”. 
Ponadto prokurator krajowy zwrócił uwagę, że projektowana bezterminowa 
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zgoda na korzystanie przez tymczasowo aresztowanego z aparatu telefonicz-
nego w celu utrzymywania kontaktu z obrońcą będzie niemożliwa do cofnięcia, 
choćby nawet była wykorzystywana do bezprawnego utrudniania postępowania 
karnego albo do popełnienia przestępstwa, bowiem art. 217c § 2 nie daje podstaw 
do cofnięcia bezterminowo udzielonej zgody. I dalej: „Bezterminowa zgoda mo-
głaby zostać uchylona wyłącznie w razie zawiadomienia organu procesowego 
o ustaniu stosunku obrończego”. Oznacza to, że: „mimo ustania stosunku obroń-
czego, oskarżony w dalszym ciągu miałby prawo kontaktować się telefonicznie 
ze swoim byłym obrońcą, który nie zawiadomił organu procesowego o ustaniu 
stosunku obrończego albo uczynił to z dużym opóźnieniem”. W związku z tym 
prokurator krajowy ocenił projekt negatywnie. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 26. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, wniesiony przez senac-

ką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, zmierza do przyznania 
osobom ubezwłasnowolnionym częściowo czynnego prawa wyborczego w wy-
borach do Parlamentu Europejskiego.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji: „Rekomendowanym rozwią-
zaniem jest dokonanie odpowiednich zmian w Kodeksie wyborczym, mających 
na celu przyznanie osobom ubezwłasnowolnionym częściowo możliwości ko-
rzystania z prawa wybierania (czynnego prawa wyborczego) w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego. W konsekwencji proponuje się też nakazanie sądom 
informowania urzędów gmin także o rodzaju orzeczonego ubezwłasnowolnie-
nia. Oczekiwanym efektem regulacji będzie zapewnienie zgodności Kodeksu 
wyborczego w omawianym zakresie z przepisami prawa międzynarodowego 
oraz Konstytucją RP”.

Chciałbym w swoim przemówieniu podkreślić, że w toku konsultacji do 
proponowanej nowelizacji swoją opinię zgłosił minister sprawiedliwości, któ-
ry „zwrócił uwagę na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
który stwierdził, że pozbawienie osoby ubezwłasnowolnionej częściowo prawa 
do głosowania jest sprzeczne z art. 3 Protokołu nr 1 do EKPCz. Ponadto Trybunał 
potwierdził standard ochrony jednostki w tym zakresie, wskazując, że pozba-
wienie osoby ubezwłasnowolnionej częściowo prawa do głosowania (czynnego 
prawa wyborczego) nie może mieć charakteru automatycznego (blankietowego), 
lecz musi opierać się na analizie okoliczności konkretnego przypadku.

W opinii Ministra można zatem rozważać dokonanie w tym zakresie zmian 
w polskim systemie prawnym. Zmiany te jednak powinny zmierzać w kierunku 
wyposażenia sądu orzekającego o częściowym ubezwłasnowolnieniu w kompe-
tencję do odrębnego określenia jego skutków w sferze praw wyborczych. Należy 
zatem rozważyć wprowadzenie zmian nie tylko do ustawy – Kodeks wyborczy, 
ale jednocześnie do ustawy – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie me-
chanizmu przewidującego, że w przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego 
sąd, podejmując decyzję o ubezwłasnowolnieniu, wypowie się indywidualnie co 
do posiadania przez konkretną osobę możliwości dotyczących zdolności intelek-
tualnej (umysłowej) w zakresie korzystania z praw wyborczych.

Ponadto Minister zauważył, że projektowane rozwiązanie budzi pewne 
wątpliwości natury konstytucyjnej. Art. 62 ust. 2 Konstytucji RP nie rozróż-
nia bowiem – jako przesłanki negatywnej czynnego prawa wyborczego – ubez-
własnowolnienia całkowitego i częściowego, co należy rozumieć jako obydwie 
te formy, dlatego w ocenie Ministra Sprawiedliwości proponowana inicjatywa 
legislacyjna powinna być poprzedzona zmianą Konstytucji RP. Przyjęcie pro-
jektowanych zmian prowadziłoby do trudnej do zaakceptowania niespójności 
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w obowiązującym stanie prawnym, polegającej na tym, że identyczne przesłanki 
stałyby za odmówieniem temu samemu obywatelowi prawa do wybierania kra-
jowych organów, o których mowa w art. 62 ust. 1 Konstytucji RP, a jednocześnie 
przyznaniem tego prawa w zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego”.

Z kolei Państwowa Komisja Wyborcza podniosła, że „rozstrzygnięcia w za-
kresie czynnego prawa wyborczego mają charakter polityczny, co oznacza, że 
nie mogą być przedmiotem opinii Komisji. Jednocześnie PKW zauważyła, że 
obecnie urzędy gminy prowadzące rejestr wyborców posiadają jedynie infor-
macje z sądów dotyczące ubezwłasnowolnienia osób stale zamieszkałych na 
obszarze danej gminy; urzędy nie posiadają natomiast informacji, czy osoby te 
są ubezwłasnowolnione częściowo, czy całkowicie. Należałoby zatem ustawowo 
zobowiązać sądy do przekazywania w określonym terminie właściwym gmi-
nom informacji o wszystkich osobach ubezwłasnowolnionych ze wskazaniem 
orzeczonego rodzaju ubezwłasnowolnienia. Ponadto przyznanie czynnego prawa 
wyborczego osobom ubezwłasnowolnionym częściowo jedynie w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego skutkowało będzie niewątpliwie szeregiem nieporo-
zumień i konfliktów podczas przeprowadzania głosowania w innych wyborach 
niż wybory do PE. Wyborcom tym, z uwagi na nieznajomość obowiązujących re-
gulacji zawartych w Konstytucji RP oraz Kodeksie wyborczym, może być trudno 
zrozumieć, dlaczego będą mogli głosować w wyborach do PE, a w pozostałych 
już nie”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 27. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Podczas drugiego czytania projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza 

Augustyna Strzybnego, chciałbym przybliżyć jego sylwetkę.
Ksiądz Augustyn Strzybny to wybitny polski duchowny i działacz plebiscy-

towy. Zamordowany w 1921 r. przez Niemców podczas napadu na plebanię tuż 
po III powstaniu śląskim stał się symbolem pobożności oraz walki o głoszenie 
religii i o Polskę. Urodził się w 1876 r. w Janowicach. Po odbyciu podstawowej 
nauki i studiowaniu teologii na Uniwersytecie Wrocławskim przyjął święcenia 
kapłańskie. Początkowo pełnił posługę bożą w Opolu, będąc tam wikarym, 
a niespełna 2 lata po przyjęciu święceń otrzymał nominację na 
prefekta konwiktu teologicznego we Wrocławiu. Następnie został 
proboszczem w Modzurowie. W życiu kapłana, jak i jego bożej misji na-
stał trudny czas – po plebiscycie i III powstaniu śląskim Modzurów pozostał 
po stronie niemieckiej. Mimo rozpoczętego procesu ostrej germanizacji i repre-
sji nieustępliwy ksiądz Strzybny pozostawał na straży parafii. Ze względu na 
jego działania (m.in. wydawanie katechizmu w języku polskim i niemieckim), 
wsparcie wiernych i próby pojednań, które blokowały postępowanie Niemców, 
zaczęto plądrować plebanię i konfiskować zwierzęta. Podczas jednego z napa-
dów niemieckiej bojówki dokonano bestialskiego mordu na księdzu – brutalnie 
go zastrzelono, a następnie zmasakrowano jego ciało. Zbrodnia ta wstrząsnęła 
wiernymi i duchownymi. Sprawcy zbrodni nie zostali ujęci.

Ksiądz August Strzybny to wybitny kapłan – walczący o Polskę i o wiernych. 
Zakończył swoje życie w męce – poświęcając się dla kraju i wiary. Dzisiaj, jako 
senatorowie, składamy „hołd pamięci księdzu Augustynowi Strzybnemu w 100. 
rocznicę jego męczeńskiej śmierci – kapłanowi, który z miłości do Chrystusa 
oddał życie za sprawę polską, obrońcy narodowej tożsamości ludu śląskiego, 
łączącego głęboką wiarę katolicką z umiłowaniem polskości”. Dziękując senato-
rowi Jerzemu Czerwińskiemu za przygotowanie niniejszej uchwały, deklaruję, 
że będę głosował za jej podjęciem. Dziękuję bardzo.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Borusewicza

Oświadczenie skierowane do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
Gertrudy Uścińskiej

W dniu 30 marca 2021 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o dzia-
łaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powo-
dów politycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2021 r. poz. 794), która 
podwyższa (z zera do średniej płacy) podstawę wyliczeń za okres nieskładko-
wy dla osób tą ustawą objętych. Konieczny jest do tego wniosek o przeliczenie 
emerytury.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź, ile osób posiadających ten 
status o takie przeliczenie wystąpiło.

Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego  
Adama Glapińskiego

Szanowny Panie Prezesie!
W trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana Prezesa z uprzej-

mą prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. W  jakim czasie działało w  Polsce przedstawicielstwo rosyjskiego 

Montażspecbanku?
2. Kto nim kierował w tym czasie? Proszę o nazwiska i funkcje wszystkich 

osób, które figurują w dokumentacji NBP jako reprezentujące Montażspecbank.
3. Jakiego rodzaju działania podejmował Montażspecbank w czasie swego 

funkcjonowania w Polsce? Jaki zakres działalności miał wpisany?
4. Pod jakimi adresami mieściła się siedziba banku?
5. Czy działalność Montażspecbanku była kontrolowana przez organy nad-

zoru bankowego? Jeśli tak, to jakie były wyniki tych kontroli?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
Jacka Jastrzębskiego

Szanowny Panie Przewodniczący!
W trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana Przewodniczącego 

z uprzejmą prośba o odpowiedź na następujące pytania.
1. W  jakim czasie działało w  Polsce przedstawicielstwo rosyjskiego 

Montażspecbanku?
2. Kto nim kierował w tym czasie? Proszę o nazwiska i funkcje wszystkich 

osób, które figurują w dokumentacji KNF jako reprezentujące Montażspecbank.
3. Jakiego rodzaju działania podejmował Montażspecbank w czasie swego 

funkcjonowania w Polsce? Jaki zakres działalności miał wpisany?
4. Pod jakimi adresami mieściła się siedziba banku?
5. Czy działalność Montażspecbanku była kontrolowana przez organy nad-

zoru bankowego? Jeśli tak, to jakie były wyniki tych kontroli?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Polski przedsiębiorca, który już jest na rynku, nie jest już w stanie poradzić 

sobie ze zmianami prawa na ostatnią chwilę, nie może poradzić sobie z pod-
noszeniem podatków i zabieraniem wszelakich ulg. Na pewno nie mają szans 
ludzie, którzy chcą uczciwie pracować i otwierać firmy. Jest to bardzo złe. Nie 
będę wymieniał opłat związanych z chorobowym pracowników, do tego szalony 
ZUS, podatki od podatków, podatki od nieruchomości, PFRON itp. Przecież to 
jest jakieś szaleństwo, że upokarza się ciężko pracujących ludzi, wrzucając im 
coraz to nowe obowiązki, a nagradza żyjących na koszt innych.

Jak to jest, Panie Premierze, że nie przyjęto żadnej z 80 poprawek Senatu do 
katastrofalnej ustawy, tzw. Polskiego Ładu, wprowadzanej na siłę i w ostatniej 
chwili?

Jak to jest, że w Sejmie swobodnie przyjmuje się poprawkę posła Bortniczuka 
o uldze na 4 dzieci – ciekawe, ile dzieci ma poseł – a nie pochylono się nad ani 
1 poprawką z ponad 80 poprawek zgłoszonych w Senacie? Czy uważa Pan, że 
żadna nie zasłużyła na rozważenie i przyjęcie przez Sejm?

Zabito już polskie rodzinne spółki komandytowe, a teraz – osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą. Zabiera się wszelkie ulgi, odliczenia i pod-
nosi wszystko, co możliwe, łącznie z podatkami. Jak ma powstać polski kapitał? 
Jak dojść do czegokolwiek, kiedy ani nie można nic zaplanować, ani nie można 
godnie płacić danin, ani zarabiać na życie i rozwój firmy?

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Proszę o pochylenie się nad tematem windowania przez samorządy cen po-

datków lokalnych od nieruchomości.
Dochodzimy już do absurdu podwyżek. W każdym roku na lokale i grunty, 

które są własnością firm, a nie osób prywatnych, nakładany jest bardzo wysoki 
podatek. Podatek, który należy płacić bez względu na to, czy prowadzi się dzia-
łalność, czy jest się wypłacalnym itp.

Jest to bardzo krzywdzące, szczególnie teraz, kiedy dużo lokali stoi pustych, 
firmy się zamykają. Są koszty związane z zabezpieczaniem hal i ubezpiecza-
niem, oprócz tego samorządy obciążają podatkiem, który w tej chwili jest nie 
do zaakceptowania. Jest oczywiście dużo bogatych korporacji, które stać na taki 
podatek, ale polskich małych firm, szczególnie rodzinnych – już nie. Nie ma 
żadnego podziału, jeżeli chodzi o wielkość firmy, liczbę zatrudnianych osób czy 
przychody. Masz cokolwiek, to płać stawkę z księżyca, a jak nie, to komornik.

Sprawa ta wymaga odgórnej regulacji, bo wprowadzone kiedyś przepisy stra-
ciły dzisiaj poczucie realności.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

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

Szanowny Panie Premierze!
Jak to jest, że urzędy pocztowe, zamiast konkurować w dostarczaniu prze-

syłek, paczek, przekazów itp., bawią się w sprzedaż wszystkiego, jak na wiej-
skim bazarze?

Jak to jest, że placówki pocztowe, które sprzedają ryż, mydło i powidło, nie 
mają obowiązku posiadania kas fiskalnych?

Jak to jest, że list polecony kosztuje 11,90 zł i idzie do miejscowości oddalonej 
o 20 km kilka czy kilkanaście dni, kiedy każdy kurier z konkurencji dostarczy 
go w 1 dzień i za niższą cenę? 

Jak to jest, że na dużej poczcie pracuje jedna osoba, a załatwienie sprawy 
trwa czasami ponad godzinę?

Jak chcecie konkurować? Kto tym zarządza i jakie wynagrodzenie dostają 
zarząd oraz kadra zarządzająca, tzn. managerowie, dyrektorzy itp.?

Z poważaniem 
Robert Dowhan 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy

W związku z licznymi zapytaniami proszę o odpowiedzi na następujące 
pytania.

1. Czy jest prawdą, że pracownicy Lasów Państwowych mogą nabywać ma-
jątek LP po preferencyjnych cenach, np. płacąc 15% wartości np. leśniczówki 
lub innych rzeczy?

2. Ile osób zatrudnionych jest w administracji, tzn. pracuje umysłowo, a ile 
w terenie, czyli pracuje fizycznie?

3. Jakie dodatki – np. deputat drzewny, mundurówka itp. – w ciągu roku 
otrzymują pracownicy Lasów Państwowych?

4. Jaka struktura zatrudnienia – tzn. osoby pracujące fizycznie / umysłowo 
– jest w Zielonej Górze?

5. Czy, a jeśli tak, to za ile sprzedano w drodze bezprzetargowej w ostatnim 
okresie 5 lat majątek Lasów Państwowych pracownikom, Kościołowi i innym?

6. Pytanie jak wyżej, tylko z wyodrębnieniem lubuskiego.
7. Czy Lasy Państwowe są sponsorem jakichkolwiek imprez sportowych, 

kulturalnych czy kościelnych?

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy

W związku z licznymi skargami przedsiębiorców, których obciążacie Państwo 
opłatami ,,za wylesienie” czy ,,za wyłączenie spod produkcji leśnej”, chcę zapytać, 
czy planują Państwo zmianę tej jednostronnej i krzywdzącej opłaty nakładanej 
na nowych właścicieli gruntów. 

W większości na gruntach wyłączonych z takiej produkcji nigdy nie ,,produ-
kowano” drewna czy np. runa leśnego. Nakładanie opłaty płatnej przez 10 lat na 
samorządy, a później na osoby lub firmy kupujące takowe grunty, jest niezro-
zumiałe, niezrozumiałe z punktu widzenia osób czy instytucji płacących opłaty 
od niczego. Jak można obciążać kogoś opłatami za produkcję drzewa na terenie, 
na którym nigdy nie było drzewa i nie zanosiło się, aby tam było? A nawet jeśli 
nastąpiła zmiana właściciela, to trudno, aby dorodne drzewo wyrosło w ciągu 
10 lat. Czy to nie jest wykorzystywanie przywileju, siły i ustawy zrobionej celo-
wo dla jednego podmiotu, jakim są Lasy Państwowe?

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego 
Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracają się do mnie ludzie, którzy dokonali przekształcenia (wykupienia) 

wieczystego użytkowania swoich mieszkań. Kwoty wykupu są małe, sięgają 
wysokości 10–50 zł, czasami 100 zł. Jednakże w KRS za wykreślenie roszczenia 
trzeba zapłacić kwotę 259 zł. Proporcje tej operacji są dziwne, a kwota w KRS 
przewyższa wielokrotnie kwoty za przekształcenie. Sprawa dotyczy szczególnie 
ludzi w bardzo małych miejscowościach.

Proszę, jeżeli to możliwe, o podjęcie stosownych działań w celu wyjaśnienia 
tej sytuacji.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów 
Jana Sarnowskiego

Panie Ministrze!
Kolejny raz zwracam się z apelem o zniesienie absurdalnego przepisu do-

tyczącego daty ważności banderoli po zmianie akcyzy. Skoro ten przepis już 
istnieje, to niech odnosi się do wszystkich produktów, nie tylko do papierosów! 
Dlaczego detaliści, szczególnie ci mali, mają być karani za legalnie kupiony to-
war, który z końcem lutego każdego roku traci swoją legalność? Może zza biur-
ka wydaje się to bardzo proste. Jeśli tak, to zapraszam do handlu, szczególnie 
w tych trudnych czasach. Może wtedy moje apele w końcu trafią do kogokolwiek.

Dodatkowo pojawia się zarzut, że fabryki czy handlowcy będą robić zapasy 
drogiego towaru. Przy tych śmiesznych marżach? Proszę sobie policzyć wartość 
towaru i zysku w długim okresie. Przypomnę, że większość papierosów sprze-
dawanych w segmencie 13–15 zł ma marżę 9%. To musi wystarczyć na pokrycie 
kosztów pracy rolnika, producenta, hurtownika i handlowca. Czy ktoś w końcu 
pochyli się nad tymi wartościami? Przecież zabijacie i tak ledwo żyjący sektor 
legalnych papierosów.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów 
Jana Sarnowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę mi wytłumaczyć, jak ekonomicznie można pracować w kraju, w któ-

rym państwo zabiera ok 90% ceny produktu w przypadku paczki papierosów, 
a 10% to koszt produkcji rolnika, zbiorów, segregacji, suszenia, potem produkcji 
w fabryce, naklejania banderol, pakowania w pudełka, kartony. Następnie trzeba 
z fabryki zrobić dystrybucję na cały kraj do hurtowni, które muszą skanować, 
przepakowywać towar do detalu i rozwozić po sklepach, a sklep musi wstawić 
to na półkę, sprzedawać, drukować paragony, opłacać m.in. płatności kartą. 
Wszyscy oni mają do podziału marżę 10%. 

Jak mają się rozwijać polskie firmy, sklepy, hurtownie? A wszyscy płacą ZUS, 
podatki, podatki od nieruchomości, czynsze, składki na PFRON itd., mógłbym 
jeszcze dalej wymieniać, co nasze państwo zrzuca na barki przedsiębiorców. 
Proszę mi to wytłumaczyć.

Z poważaniem 
Robert Dowhan



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 34. posiedzenia Senatu

457

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14, 15 i 16 grudnia 2021 r.

 
 
 
 
 

Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów 
Jana Sarnowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Czy podtrzymuje Pan swoje zdanie, wyrażone w naszej rozmowie, o prze-

dłużeniu ważności banderol na wyroby tytoniowe do dnia 30 kwietnia, tak jak 
rozliczenia podatkowe PIT? Czy zostanie to wpisane w rozporządzenie, czy, tak 
jak zwykle, okaże się, że deklaracja deklaracją, a życie życiem?

Z poważaniem 
Robert Dowhan 
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Stanisława Gawłowskiego,  

Joannę Sekułę i Janusza Gromka

Oświadczenie skierowane do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy

Szanowna Pani Minister!
W 2018 r. przyjęta została nowelizacja ustawy o ocenach oddziaływania 

na środowisko (OOŚ), umożliwiająca przedłużenie obowiązywania wydanych 
w latach dziewięćdziesiątych koncesji na wydobycie węgla brunatnego i węgla 
kamiennego bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W przy-
padku kopalń węgla brunatnego nowy przepis pozwalał na przedłużenie obowią-
zywania koncesji na wydobycie maksymalnie o 6 lat, zaś w przypadku kopalń 
węgla kamiennego nie ustalono limitu czasowego. Ustawa ta została wprowa-
dzona, ponieważ zbliżały się terminy ważności określone w wielu koncesjach na 
wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego, zaś podmioty prowadzące wy-
dobycie nie podjęły z odpowiednim wyprzedzeniem działań w kierunku zmiany 
lub uzyskania nowych koncesji.

Nowo wprowadzone przepisy zostały następnie wykorzystane do przedłu-
żenia obowiązywania wielu koncesji na wydobycie, w tym pozwolenia wyda-
nego dla Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” – jest ona przedmiotem toczącego 
się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej sporu między Polską 
a Czechami – oraz co najmniej 16 koncesji wydanych dla kopalń węgla kamien-
nego na Śląsku. Kopalnie węgla kamiennego, o których mowa, należą do Polskiej 
Grupy Górniczej, w sumie 12, do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, mowa o 2 kopal-
niach, do Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” oraz do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń – po 1 kopalni. W przypadku kopalń węgla kamiennego obowiązywanie 
większości pozwoleń na wydobycie przedłużono o 20–25 lat.

W maju 2021 r. polski rząd wszczął procedurę legislacyjną mającą na celu 
usunięcie przepisów pozwalających na przedłużenie obowiązywania pozwolenia 
na wydobycie bez przeprowadzenia OOŚ. W uzasadnieniu załączonym do tego 
projektu rząd przyznał się do ewentualnej niezgodności przyjętych wcześniej 
przepisów pozwalających na przedłużenie ważności pozwolenia na wydobycie 
bez przeprowadzenia OOŚ z prawem UE. Nowy projekt ustawy nie przewiduje 
jednak żadnych działań w stosunku do kopalń, które otrzymały przedłużenia 
obowiązywania koncesji na wydobycie, tj. nie ma planów wydania nowych kon-
cesji na wydobycie ani uzupełnienia brakujących OOŚ.

Tymczasem kopalnie węgla kamiennego powodują szereg negatywnych 
skutków środowiskowych i społecznych. Większość przedłużonych koncesji na 
wydobycie została pierwotnie wydana w latach dziewięćdziesiątych, a ocena od-
działywania na środowisko tych kopalń w tamtych latach była bardzo ograniczo-
na lub nie istniała. Nigdy nie zbadano zatem kompleksowo wpływu wydobycia 
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węgla w tych kopalniach na środowisko, infrastrukturę oraz mieszkańców. Ze 
względu na obowiązujące przed majem 2021 r. przepisy i ich interpretację, a tak-
że brak informacji o planowanym przedłużeniu koncesji na wydobycie, udział 
społeczeństwa w postępowaniach prolongacyjnych dotyczących tych kopalń 
węgla kamiennego praktycznie nie istniał. Wszelkie głosy sprzeciwu, nawet te 
zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego, były ignorowane.

Szanowna Pani Minister, mieszkańcy i samorządy śląskich miejscowości 
uskarżają się na spowodowane wydobyciem szkody górnicze. Przykładem jest 
zabytkowa dzielnica Murcki w Katowicach, której mieszkańcy protestują prze-
ciwko dalszemu wydobyciu pod ich domami, które nie zostały właściwie zabez-
pieczone przed skutkami działalności górniczej. Przedłużenia obowiązywania 
koncesji bez ocen oddziaływania na środowisko są także przedmiotem toczącego 
się postępowania przed ministrem klimatu i środowiska. W dniu 30 września 
2021 r. złożone zostały do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wnioski o unie-
ważnienie 14 koncesji na wydobycie.

W związku z taką sytuacją oraz tym, że proces jednokrotnego przedłużenia 
w latach 2018–2021 obowiązywania koncesji na wydobycie węgla brunatnego 
i kamiennego mógł naruszać prawo UE, proszę o odpowiedź na następujące 
pytania.

1. Czy w związku z tym, że wyżej wspomniany proces jednokrotnego przedłu-
żenia obowiązywania koncesji mógł naruszać prawo UE, Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska zamierza zobowiązać spółki węglowe, które otrzymały jednokrotne 
przedłużenia obowiązywania koncesji bez ocen oddziaływania na środowisko, 
do przygotowania kompleksowych raportów o oddziaływaniu na środowisko 
oraz zobowiązać je do ubiegania się o decyzje środowiskowe?

2. Czy w związku z tym, że wyżej wspomniany proces jednokrotnego prze-
dłużenia obowiązywania koncesji mógł naruszać prawo UE, do tego jeśli po-
stępowania środowiskowe dla tych kopalń zostaną przeprowadzone i zakończą 
się one wydaniem decyzji środowiskowych, minister klimatu i środowiska nie 
uważa, że powinny zostać przeprowadzone nowe postępowania koncesyjne, 
gwarantujące udział na prawach strony osobom mającym nieruchomości w ob-
rębie obszaru górniczego oraz organizacjom pozarządowym? Czy w  takiej sy-
tuacji ministerstwo planuje przeprowadzić nowe postępowania koncesyjne?

3. Jeśli decyzje środowiskowe dla tych kopalń zostaną wydane, to w jaki spo-
sób minister klimatu i środowiska zamierza uwzględnić te decyzje środowisko-
we w wydanych uprzednio decyzjach koncesyjnych dla tych kopalń?

4. Gdyby zostały przeprowadzone brakujące OOŚ, ale zakończyłyby się one 
decyzjami odmownymi, to jaki będzie to miało wpływ na wydane już koncesje? 
Czy zostaną one unieważnione?

Stanisław Gawłowski 
Joanna Sekuła 
Janusz Gromek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszę o udzielenie informacji na temat wyników badań nad 

skutecznością amantadyny w leczeniu pacjentów chorujących na COVID-19. 
W związku z krajowymi oraz międzynarodowymi publikacjami wskazującymi, 
że stosowanie amantadyny we wstępnej fazie choroby może hamować rozwój ko-
ronawirusa, proszę o udzielenie informacji, jakie są wstępne wyniki badań oraz 
na jak dużą skalę w Polsce wykonywane są obecnie badania kliniczne. Proszę 
o wskazanie ośrodków oraz liczby osób biorących udział w badaniu.

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!
Uprzejmie proszę o udzielenie informacji na temat tego, czy w polskiej służbie 

zdrowia funkcjonuje jednolity system leczenia osób chorujących na COVID-19.
Proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy w ramach POZ przyjęty jest jednolity system leczenia pacjentów, u któ-

rych potwierdzono zarażenie wirusem COVID-19, a jeśli tak, to jak wygląda 
procedura i jakie są konkretne zalecenia medyczne wydawane pacjentom przez 
lekarzy pierwszego kontaktu?

2. Czy w ramach szpitalnej opieki zdrowotnej jest przyjęty jednolity system 
leczenia pacjentów, u których potwierdzono zarażenie wirusem COVID-19, a je-
śli tak, to jak wygląda procedura medycznego postępowania w szpitalach wobec 
pacjentów zarażonych koronawirusem?

3. Proszę także o szczegółową informację odnośnie do tego, jakie leki obecnie 
używane są w Polsce w leczeniu COVID-19.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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Oświadczenie złożone 
przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka

Szanowny Panie Ministrze!
Z wielkim niepokojem obserwuję sytuację w polskiej edukacji. Jestem pełna 

obaw tym bardziej, gdy słyszę przykre historie rodziców i dzieci, którzy znaleźli 
się w skomplikowanym systemie. 

W chwili obecnej ochrona młodzieży szkolnej jest zdecydowanie niewystarcza-
jąca. Elementy chaosu wynikające z decyzji rządowych, które są nieprzewidywalne 
i sprzeczne, pogłębiają rozgoryczenie nauczycieli, uczniów i rodziców. Szkoła w dobie 
pandemii powinna być nastawiona na pomoc dzieciom. Niestety nauka przerywa-
na kwarantannami bardzo źle wpływa na poziom nauczania, a także na stan emo-
cjonalny nauczycieli, uczniów i rodziców. Brakuje dopracowanego systemu pracy 
zdalnej oraz związanych z tym przepisów. Zdarza się, że dzieci będące na zdalnym 
nauczaniu tracą możliwość pisania kartkówek i sprawdzianów, które oceniane by-
łyby jako ich samodzielna praca. Stosowane są ruchome terminy sprawdzianów. 
Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiczną nauczyciel sam decyduje o termi-
nie prac kontrolnych, przesuwając sprawdziany na dzień ukończenia kwarantan-
ny przez klasę i jej powrót do szkoły. Sytuacja ta nadmiernie stresuje społeczność 
szkolną. Wskazana do powtórzenia w bardzo krótkim czasie duża ilość materiału 
generuje dodatkowe obciążenie psychiczne. Rodzice zwracają uwagę, że nauczyciele 
nie wykorzystują dostatecznie dzienników elektronicznych w celu kontaktu z nimi, 
czasem brakuje wpisów z dokładnymi informacjami o sprawdzianach. 

W dobie pandemii COVID-19 rządzący nie zajmują się naszymi najmłodszymi 
obywatelami, nie oferują im wystarczającej pomocy. Niepokojąco wzrasta liczba 
samobójstw wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Uczniowie są przemęczeni, zestreso-
wani i zdezorientowani. Stan psychiczny dzieci i młodzieży wymaga niejednokrot-
nie konsultacji z psychologiem lub psychiatrą. Brak doprecyzowanych przepisów 
wprowadza permanentny chaos, brak konsekwentnych działań i ciągłą niepewność 
uczniów, nauczycieli i rodziców. Ponadto ministerstwo obiecywało nauczycielom 
odbiurokratyzowanie ich pracy, co miało umożliwić bardziej efektywne działania 
na rzecz ucznia i jego potrzeb. W rzeczywistości praca nauczycieli została jeszcze 
bardziej zbiurokratyzowana, co bardzo źle wpływa na młodzież szkolną. 

W związku z tym uprzejmie proszę Pana Ministra o wskazanie rozwiązań 
tego ważnego problemu. Proszę o informację, w jaki sposób ministerstwo pla-
nuje poprawę obecnej sytuacji i usystematyzowanie działań. 

Z wyrazami szacunku 
Agnieszka Gorgoń-Komor
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Oświadczenie złożone 
przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z ujawnionym niedawno procederem, który polegał na odpłatnym 

otrzymaniu wpisu do systemu szczepień, bez przyjęcia dawki, przy jednocze-
snym otrzymaniu certyfikatu o zaszczepieniu przeciw COVID-19, zwracam się 
z poniższymi pytaniami i oczekuję na nie pilnych odpowiedzi.

1. Na jakim etapie jest postępowanie wobec osób podejrzanych o odpłatne 
fałszowanie dokumentacji medycznej?

2. Na jakim etapie jest postępowanie wobec pacjentów, którzy otrzymali fał-
szywy wpis do rejestru i certyfikat?

3. Ilu pacjentów otrzymało fałszywy wpis i certyfikat?
4. Ile osób ze środowiska medycznego dopuściło się tego procederu? Proszę 

o wskazanie liczb oraz nazw zawodów medycznych z podziałem na lekarzy, ra-
towników medycznych, pielęgniarki itd. W przekazie medialnym informacje te 
są niejednolite i często wprowadzają w błąd.

Uprzejmie proszę o niezwłoczne odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku 
Agnieszka Gorgoń-Komor
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tomasza Grodzkiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów 
państwowych Jacka Sasina oraz do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z do Panów w imieniu dziesiątek tysięcy mieszkańców mojego 

okręgu wyborczego i całego województwa zachodniopomorskiego, którzy swoje 
losy zawodowe, edukacyjne i osobiste związali z Warszawą i w związku z tym 
chcieliby mieć możliwość łatwego podróżowania między tymi miejscami. Nie 
ułatwia nam tego odległość, ale nie ułatwia nam tego także polskie państwo. 
Spółki Skarbu Państwa zajmujące się transportem lotniczym i kolejowym – bo 
o nich tu głównie mówię – zdają się bowiem traktować nasz region wybitnie po 
macoszemu.

Pomorze Zachodnie jest odcięte od możliwości taniego latania do Warszawy. 
Od momentu, kiedy jedna z komercyjnych linii anulowała połączenia do stolicy, 
mieszkańcy naszego regionu skazani są na windującego ceny monopolistę, któ-
rego rozkład lotów – z mocno ograniczoną siatką połączeń – pozostawia wie-
le do życzenia. Do stolicy można polecieć tylko rano lub wieczorem, zaledwie 
przez 2 dni jest to możliwe także w środku dnia. Położony na przeciwległym 
krańcu Polski Rzeszów ma w ciągu dnia 3 loty do Warszawy, i to o dogodniej-
szych porach.

Gdyby mieszkaniec Szczecina w pierwszy dzień ferii zimowych w swoim 
regionie, 31 stycznia 2022 r., chciał udać się na jeden dzień do Warszawy, by 
pozwiedzać miasto, za lot w 2 strony musiałby zapłacić 721 zł. W tym samym 
dniu mieszkaniec Rzeszowa może zwiedzić stolicę i wrócić do domu za 422,21 zł, 
a mieszkaniec Katowic – za 516,84 zł. A dodać należy, że Katowice mają liczne 
dogodne połączenia z Warszawą, także pociągiem Pendolino. Taki skład dojeż-
dża też do Rzeszowa.

Nie lepiej jest z połączeniami kolejowymi. Ze Szczecina do Warszawy można 
pojechać bezpośrednim pociągiem 4 razy dziennie, ale tylko pod warunkiem, 
że wyjedzie się ze Szczecina do godziny 12.00. Inne połączenia zmuszają pasa-
żerów do co najmniej jednej przesiadki i podróży nawet 10-godzinnej w pociągu 
najczęściej bez wagonu restauracyjnego.

Swoim oświadczeniem pragnę wesprzeć radnych województwa zachodnio-
pomorskiego, którzy zaapelowali do rządu o niedopuszczenie do dalszej mar-
ginalizacji i wykluczenia komunikacyjnego Pomorza Zachodniego. Oni także 
zwracają uwagę na bardzo wysokie ceny biletów lotniczych i brak atrakcyjnej 
kolejowej alternatywy. Postulują, by w tej sytuacji PLL LOT rozwinął siatkę 
swoich połączeń i wprowadził na tę trasę większe samoloty, a także obniżył 
ceny biletów. Nie wiem, czy Panowie wiedzą, że często za cenę biletu w 2 strony 
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z Warszawy do Szczecina można polecieć na wakacje do najbardziej oddalonych 
zakątków Europy. Tymczasem mieszkańcy Zachodniopomorskiego chcą mieć 
możliwość dostania się do stolicy swojego kraju!

Oświadczeniem tym pragnę także wesprzeć starania przedsiębiorców, któ-
rzy w codziennych kontaktach biznesowych borykają się z tym problemem 
i w związku z tym w połowie października skierowali list do premiera Mateusza 
Morawieckiego oraz nadzorującego spółki Skarbu Państwa wicepremiera Jacka 
Sasina.

W związku z tym kieruję do Pana Wicepremiera i do Pana Ministra nastę-
pujące pytania.

1. Co rząd zamierza zrobić na rzecz likwidacji wykluczenia komunikacyjnego 
województwa zachodniopomorskiego?

2. Czy rząd zamierza wpłynąć na podległe mu spółki Skarbu Państwa w za-
kresie takiego kształtowania ich polityki komunikacyjnej, by nie wykluczała 
ona żadnego regionu kraju?

3. Czy rząd rozważa zgłoszenie do UOKiK celem sprawdzenia, czy PLL LOT 
nie wykorzystuje pozycji monopolisty na krajowym rynku lotniczym?

4. Kiedy sieć kolejowa zostanie zmodernizowana tak, by podróż ze Szczecina 
do Warszawy trwała mniej niż 5 godzin?

5. Czy i kiedy podróż ze Szczecina do Warszawy będzie możliwa pociągiem 
Pendolino?

6. Czy i kiedy na trasę między Szczecinem a Warszawą wyjadą najnowsze 
składy, jakimi dysponuje PKP?

7. Czy w pociągach relacji Szczecin – Warszawa mogą stale kursować wago-
ny restauracyjne?

Tomasz Grodzki
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Oświadczenie złożone 
przez senator Jolantę Hibner

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W czerwcu 2017 r. zostało powołane Narodowe Muzeum Techniki przy współ-

udziale ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra nauki i szkolnic-
twa wyższego oraz prezydenta miasta stołecznego Warszawy.

Działalność tego muzeum miała być kontynuacją działań dotychczasowego 
Muzeum Techniki i Przemysłu. Muzeum Techniki i Przemysłu pod kierownic-
twem Naczelnej Organizacji Technicznej rozpoczęło działalność w 1955 r., będąc 
kontynuatorem przedwojennego Muzeum Przemysłu i Techniki powołanego do 
życia w 1929 r.

Narodowe Muzeum Techniki przejęło wszystkie zbiory dawnego Muzeum 
Techniki i Przemysłu wraz ze zgromadzonymi przez dziesiątki lat najcenniej-
szymi zabytkami historii polskiej techniki. Narodowe Muzeum Techniki jest zlo-
kalizowane w tym samym miejscu co poprzednie muzeum, tj. w Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie. W sierpniu 2017 r. został przyjęty statut Narodowego 
Muzeum Techniki i powołano nowe władze: dyrektora i 2 zastępców. Nowym 
dyrektorem powołanym przez ministra w lipcu 2018 r. został pan Mirosław 
Zientarzewski, któremu w lipcu 2021 r. przedłużono umowę o pracę do 2025 r. 
Została też powołana Rada Narodowego Muzeum Techniki w liczbie 14 osób.

Zgodnie z celami zapisanymi w statucie Narodowego Muzeum Techniki jego 
zadaniami jest opieka nad zabytkami kultury technicznej i przemysłowej, kształ-
towanie świadomości historycznej społeczeństwa, w szczególności młodzieży, 
m.in. promowanie wiedzy technicznej. Głównymi źródłami finansowania są: 
dotacje przekazane przez organizatorów; przychody z prowadzonej działalności, 
w tym sprzedaży majątku ruchomego; przychody z najmu i dzierżawy składni-
ków majątkowych (eksponatów); dotacje z budżetu jednostek samorządu tery-
torialnego; środki od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Ponieważ od 2017 r. Narodowe Muzeum Techniki jest zamknięte, a infor-
macje na stronach internetowych muzeum, jak i przekazane przez sekretariat 
informacje telefoniczne są takie, że jest ono od 4 lat w organizacji, zwracam się 
do Pana Ministra o następujące informacje.

1. Kiedy Narodowe Muzeum Techniki zostanie otwarte dla zwiedzających? 
Dotychczasowe muzeum odwiedzało ok. 170 tysięcy zwiedzających. Podczas Nocy 
Muzeów odwiedzane było przez ok. 10 tysięcy zwiedzających.

2. Jakie wydatki od 2017 r. do dnia 15 grudnia 2021 r. zostały w Narodowym 
Muzeum Techniki poniesione na zarząd?

3. Jakie i w jakiej wysokości były w ciągu tych lat źródła finansowania?
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4. Jakie wydatki poniosło Narodowe Muzeum Techniki na wszystkich za-
trudnionych pracowników i jaka jest aktualnie liczba zatrudnionych pracow-
ników muzeum?

5. Czy w czasie ostatnich 4 lat dokonywano sprzedaży majątku ruchomego, 
np. jakichś eksponatów, lub eksponaty były wypożyczane, a jeśli tak, to komu 
i na jaki czas?

Od 4 lat tak ważne muzeum pozostaje zamknięte dla zwiedzających. Proszę 
o podanie wszystkich przyczyn wyłączenia z użytku tego obiektu. Liczę na to, 
że pan minister z rzetelnością odpowie na przedstawione pytania.

Z poważaniem 
Jolanta Hibner 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
Ilu członków Rady Medycznej przy premierze złożyło oświadczenie o braku 

konfliktu interesów bądź o konflikcie interesów?
Jeżeli nikt, to dlaczego?
Jeżeli nie ma takiego wymogu, to dlaczego? Powinien być to standard przej-

rzystości i jawności życia publicznego oraz istotny czynnik wiarygodności sa-
mej Rady.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua

W związku z informacją o planach reżimu Alaksandra Łukaszenki dotyczą-
cą wprowadzenia ustawy uniemożliwiającej wydawanie Karty Polaka zwra-
cam się z prośbą o podanie informacji, jakie działania w tej sytuacji zamierza 
podjąć MSZ.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka

Ustawa o ułatwieniu prowadzenia handlu przez rolników budzi duże zain-
teresowanie nie tylko wśród producentów, ale też potencjalnych konsumentów. 
Zapisy ustawy obligują władze poszczególnych gmin do stworzenia miejsc do 
takiego handlu. 

Niemniej istotne w dobie powszechnego internetu wydaje się zobligowanie 
gmin do zamieszczenia na ich stronach WWW lub w innych popularnych pu-
blikatorach informacji o lokalizacji miejsc, w których rolnicy będą sprzedawać 
swoje produkty. Czy w tym zakresie ministerstwo planuje konkretne działania?

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Do mojego biura senatorskiego w ciągu ostatnich kilku miesięcy zgłosiło się wielu 

przedstawicieli przedsiębiorstw budowlanych, którzy wyrazili zaniepokojenie w związ-
ku z brakiem należytej interwencji władz państwowych wobec drastycznego wzrostu 
cen materiałów budowlanych. Z przekazanych mi informacji wynika, że na gruncie pra-
wa zamówień publicznych regułą jest, że w przypadku postępowań przetargowych na 
wykonanie prac budowlanych strona zamawiająca oczekuje, że wykonawca poda cenę 
ryczałtową, jakiej żąda za realizację przedmiotu zamówienia. Taki mechanizm można 
uznać za uzasadniony w przypadku, gdy mamy do czynienia ze stabilnym rynkiem ma-
teriałów budowlanych, jednak jak wiemy, w trakcie ostatnich co najmniej 12 miesięcy 
ceny bardzo wielu materiałów budowlanych wzrosły niepomiernie. 

Ten wzrost cen, którego nie można było przewidzieć, nawet będąc bardzo do-
świadczonym przedsiębiorcą budowlanym, oznacza, że szereg firm staje teraz 
przed widmem poniesienia bardzo dużych strat. Jeżeli bowiem zrealizują one za-
wartą umowę w oparciu o cenę ryczałtową ustaloną np. 12 lub 18 miesięcy temu, 
to będzie to oznaczać, że w efekcie będą one musiały dopłacić do jej realizacji. 
Firmy te mają do wyboru zaprzestanie realizacji kontraktu, jednakże w takim 
przypadku muszą się one liczyć z obowiązkiem zapłaty wysokich kar umownych. 
Z uwagi na wskazany stan faktyczny należy sformułować następujące pytania.

1. Czy prezes Rady Ministrów dostrzega poważne problemy, przed jakimi sta-
nęły firmy budowlane realizujące zamówienia dla władz publicznych, w szczegól-
ności w przypadku, gdy umowy określają ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy?

2. Jakie działania planuje podjąć prezes Rady Ministrów w celu złagodzenia 
skutków opisanych dolegliwości, które mogą przecież prowadzić do upadłości 
szeregu przedsiębiorstw oraz utraty pracy przez pracowników?

3. Czy prezes Rady Ministrów w ramach budżetu na 2022 r. planuje przezna-
czyć dodatkowe środki finansowe na wsparcie zamówień publicznych w branży 
budowlanej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego? Jeśli tak, 
to jaka kwota została przeznaczona na ten cel i w jaki sposób będzie ona dzielona?

4. Czy prezes Rady Ministrów opracował nowe mechanizmy prawne rozwią-
zywania sporów pomiędzy firmami wykonawczymi a zamawiającymi, które 
pozwolą uniknąć kierowania spraw na drogę sądową i jednocześnie umożliwią 
zrealizowanie inwestycji, których ukończenie znajduje się w żywotnym inte-
resie publicznym, takich jak szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, opieki itp.?

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W dniu 10 września 2021 r. podczas dwudziestego dziewiątego posiedzenia 

Senatu złożyłem oświadczenie w sprawie dostępności internetu światłowodo-
wego i szerokopasmowego w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim.

Dostęp do szybkiego internetu światłowodowego jest bardzo ważną sprawą. 
Dotyczy to wielu obywateli, szczególnie w dobie pandemii COVID-19, kiedy wiele 
osób pracuje oraz uczy się w trybie zdalnym.

Niestety do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi na wspomniane oświadcze-
nie. Wciąż bez odpowiedzi pozostaje pytanie, dlaczego główny podmiot odpowie-
dzialny za infrastrukturę internetu światłowodowego w powiatach słupskim, 
lęborskim i wejherowskim, czyli Orange Polska SA, spóźnia się z aktualizowa-
niem informacji o dostępności internetu światłowodowego oraz do kogo gospo-
darstwa domowe mieszczące się w bliskim sąsiedztwie placówek oświatowych 
mogą się zwrócić w sprawie przyłączenia do sieci światłowodowej.

W związku z tym, po raz kolejny, kieruję do Pana Premiera następujące pytania:
1. Skąd zwłoka w aktualizowaniu danych na stronach Orange (dotyczy to 

także mojego biura senatorskiego: ul. Bolesława Krzywoustego 1, 84-300 Lębork).
2. Do kogo osoby mieszkające w bliskim sąsiedztwie placówek oświatowych 

mogą się zwrócić w celu przyłączenia internetu światłowodowego oraz kto po-
nosi koszty takiego przyłączenia?

3. Proszę o podanie dokładnej listy (wraz z adresami) placówek oświatowych 
na terenie powiatów słupskiego, lęborskiego i wejherowskiego mających dostęp do 
szybkiego internetu światłowodowego, do których mogliby się przyłączyć właści-
ciele posesji sąsiadujących z tymi szkołami (oczywiście z wyjątkiem tych miejsc, 
w których ten internet jest powszechnie dostępny).

4. Proszę podać informację, co muszą zrobić zainteresowani odbiorem internetu 
światłowodowego w swoim mieszkaniu, aby odpowiednia infrastruktura została 
zainstalowana w ich bloku lub domu. Czy brak zgody wspólnoty/spółdzielni miesz-
kaniowej lub pozostałych mieszkańców bloku/domu może być determinantą nie-
pozwalającą na przyłączenie do internetu pojedynczego mieszkania?

5. W związku z tym, że odpowiednie instytucje odpowiedzialne za informa-
cje o możliwości podłączenia internetu światłowodowego z dużym opóźnieniem 
aktualizują informacje na swoich stronach internetowych, proszę o wskazanie 
sposobu na dotarcie do tychże aktualnych informacji.

6. Dlaczego KPRM do tej pory zwleka z odpowiedzią na oświadczenie złożone 
10 września 2021 r.?

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
Coraz więcej pracowników domów pomocy społecznej wyraża swoje niezado-

wolenie w związku z pogarszającą się od kilku lat sytuacją, która ma tam miejsce.
Przesunięcie wieku emerytalnego spowodowało, iż do placówek, jakimi są 

domy pomocy społecznej, trafiają seniorzy z coraz większym „bagażem” cho-
rób starczych. Co więcej, pandemia COVID-19 tylko pogorszyła i tak już złą 
sytuację. Pracownicy DPS-ów, którzy każdego dnia są narażeni na zachorowa-
nie, z wielkim zaangażowaniem oddają się pielęgnacji, opiece i leczeniu swoich 
podopiecznych.

Pomimo zbliżonego zakresu obowiązków, podobnych funkcji i równie dużej 
odpowiedzialności pracownicy domów pomocy społecznej mają niższe zarobki 
od pracowników placówek medycznych. Ogromna dysproporcja w płacach pra-
cowników placówek o podobnych funkcjach może stać się przyczyną masowego 
odpływu pracowników do zakładów opiekuńczo-leczniczych i innych placówek 
o statusie medycznym. To z kolei będzie skutkowało brakami kadrowymi i bę-
dzie zagrażało funkcjonowaniu placówek pomocowych.

W związku z powyższym kieruję do Pani Minister następujące pytania.
1. Dlaczego pracownicy domów pomocy społecznej, mimo zbliżonego zakre-

su obowiązków, nie są objęci tą samą siatką płac co pracownicy wspomnianych 
zakładów opiekuńczo-leczniczych i innych placówek o statusie medycznym?

2. Czy w najbliższym czasie jest przewidywana zmiana wspomnianego sta-
nu rzeczy, tj. zapewnienie równego traktowania w odniesieniu do siatki płac 
pracowników wszystkich placówek o charakterze opiekuńczym, pomocowym 
i leczniczym?

3. Czy ministerstwo prowadzi rozmowy z przedstawicielami domów pomocy 
społecznej na temat bieżącej sytuacji oraz płac?

4. Jakie działania zostały podjęte, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowni-
kom domów pomocy społecznej w czasie pandemii COVID-19?

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka

Szanowny Panie Rzeczniku!
Drogą mailową i telefoniczną zwróciła się do mnie pani K.N. Obok war-

stwy emocjonalnej, którą należy pominąć, przedstawiła mi dwa zagadnienia. 
Pierwsze dotyczy konieczności dzielenia się rentą rodzinną z byłą żoną jej zmar-
łego męża, co do alimentacji której był on zobowiązany. Druga kwestia dotyczy 
spraw rodzinnych i podziału majątku.

Będę wdzięczny za zbadanie sprawy i informację, czy widzi Pan podstawy 
do interwencji w którejś z tych dwóch spraw. Załączam mail, w którym pani N. 
przedstawiła swoje sprawy.

Z wyrazami szacunku 
Jan Filip Libicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Ewę Matecką

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od początku obecnej kadencji parlamentu polityka kadrowa Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego budzi powszechny niepokój i poważne me-
rytoryczne zastrzeżenia. Począwszy od uniemożliwienia objęcia stanowiska 
przez legalnie wybranego w drodze konkursu dyrektora muzeum „Polin”, po-
przez kontrowersyjne nominacje w Muzeum Narodowym w Warszawie, aż po 
obsadzenie na stanowisku dyrektora galerii „Zachęta” Janusza Janowskiego, 
obawy o kondycję i niezależność polskiej kultury systematycznie wzrastają. 
Oczywiście wspomniane przykłady to zaledwie najbardziej spektakularne do-
wody na to, że o polityce kulturalnej zaczęły decydować czynniki polityczne, 
a nie wartości artystyczne.

„Zachęta” to najważniejsza galeria sztuki współczesnej w Polsce, a jednocze-
śnie do niedawna wizytówka rodzimego środowiska najwybitniejszych twórców 
i miejsce promocji najbardziej wartościowych dzieł. Dlatego tak istotny i oczy-
wisty wydaje się fakt, że kierowaniem tego rodzaju instytucją winny zajmo-
wać się osoby o najwyższych kompetencjach artystycznych i menedżerskich. 
„Zachęta” nie powinna też w żaden sposób reprezentować i promować żadnego 
politycznego ugrupowania; przeciwnie – winna tworzyć swoisty bufor ochron-
ny przed wszelkimi próbami ideologicznych nacisków, które ograniczałyby nie-
zależność sztuki.

Okazuje się jednak, że nowy dyrektor „Zachęty” nie spełnia żadnego z tych 
oczywistych kryteriów. Po pierwsze, nie jest autorytetem jako twórca, po dru-
gie, nie może pochwalić się istotnym dorobkiem krytycznym czy naukowym, po 
trzecie wreszcie, publicznie i jednoznacznie głosi określone poglądy polityczne. 
Co więcej, jego wypowiedzi często sugerowały, że muzea i galerie mają stać się 
polem politycznej walki, a sztuka zaangażowana w tę walkę powinna również 
brać udział w obronie przed, jak sam twierdził, szkodliwymi „ideologiami gen-
der i LGBT” czy ekologizmem.

W tym kontekście rodzą się więc podstawowe pytania.
1. Dlaczego zdecydowano o powołaniu Janusza Janowskiego na dyrektora 

„Zachęty” z pominięciem procedury konkursowej?
2. Dlaczego zignorowano apel ludzi kultury o przedłużenie kontraktu z do-

tychczasową dyrektor, Hanną Wróblewską, której kadencja wygasa wraz z koń-
cem bieżącego roku?

3. Jakie merytoryczne względy zdecydowały o powołaniu Janusza Janowskiego 
na dyrektora tak ważnej galerii? 
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4. Jaką gwarancję niezależności placówki i prezentowanych w niej dzieł za-
pewnić może człowiek tak jednoznacznie zdeklarowany politycznie? 

5. Czy wypowiedzi atakujące rozmaite grupy społeczne, mające charakter 
wykluczający i pogłębiające społeczne podziały, nie powinny dyskwalifikować 
kandydata na stanowisko z założenia apolityczne i mające promować swobodę 
intelektualną i artystyczną?

Z uwagi na ogromne znaczenie tej nominacji dla wizerunku polskiej kultury 
proszę o pilną odpowiedź.

Łączę wyrazy szacunku 
Ewa Matecka
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Oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji i ich opiekunowie mogą ubiegać 

się od 1 października 2019 r. o świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami 
w kwocie nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota tego wspar-
cia i innych form pomocy nie może przekroczyć 1 tysiąca 772,08 zł miesięcznie. 
Kwoty tego świadczenia nie wlicza się do dochodu, od którego ustala się prawo 
do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, opła-
ty za pobyt w domu pomocy społecznej przez małżonka, wstępnych i zstępnych 
osoby uprawnionej do świadczenia. W związku z tym osoby, które się o nie ubie-
gają, nie powinny zostać pozbawione prawa do innych dodatkowych świadczeń. 
Warto również zauważyć, że przy badaniu wysokości świadczeń, które decydują 
o prawie do świadczenia uzupełniającego i jego wysokości, nie uwzględnia się 
dodatków i świadczeń wypłacanych ze świadczeniami emerytalno-rentowymi 
na podstawie przepisów szczególnych. Chodzi np. o dodatek pielęgnacyjny, do-
datek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki czy ryczałt energetyczny. Nie 
wlicza się także zasiłku pielęgnacyjnego. Świadczenie uzupełniające uwzględnia 
się natomiast jako dochód przy ustalaniu świadczeń niepieniężnych z pomocy 
społecznej.

Mimo powyższych informacji otrzymuję niepokojące sygnały od mieszkań-
ców województwa śląskiego, i nie tylko, że odmówiono im opisywanego świad-
czenia. Są to osoby, które najczęściej nie mogą podjąć stałej pracy zawodowej, 
a swoje dotychczasowe życie w pełni poświęciły członkowi swojej rodziny, który 
jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, co potwierdzone jest orzeczeniem 
o niepełnosprawności.

Ich obawy o braku środków z funduszu potęgują przepisy, które w przeszłości 
zezwoliły z pieniędzy funduszu sfinansować jednorazowe roczne świadczenie 
pieniężne dla emerytów i rencistów wraz z kosztami jego obsługi. Finansowane 
były też renty socjalne i zasiłki pogrzebowe, które przysługują w razie śmierci 
osoby pobierającej rentę socjalną.

W związku z powyższym, proszę o udzielenie konkretnych informacji w za-
kresie poniższych pytań:

1. Ile środków zostało przypisanych do Funduszu Solidarnościowego dla osób 
z niepełnosprawnościami w 2021 r.? Ile w 2020 r.? Ile w 2019 r.?

2. Ile środków wykorzystano od 1 stycznia 2021 r. do chwili obecnej? Ile 
w analogicznym okresie w ubiegłym roku oraz ile w 2019 r.?
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3. Ile osób otrzymało świadczenia z ww. funduszu od 1 stycznia 2021 r.? Ile 
w analogicznym okresie w ubiegłym roku oraz ile w 2019 r.?

4. Na jakie cele zostały przeznaczone środki zapisane w ww. funduszu w okre-
sie od 1 stycznia 2021 r. do chwili obecnej? Proszę o wyszczególnienie konkret-
nych kwot na poszczególne pozycje budżetowe.

Gabriela Morawska-Stanecka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego 
Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w związku z kolejnym już zapytaniem i interwencją 

w moim biurze senatorskim. Pytanie pochodzi od środowiska ławników sądo-
wych z terenu okręgu senatorskiego, który reprezentuję. Wspomniane inter-
wencje dotyczą nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przewidującej, że 
w czasie pandemii oraz rok po ustaniu zagrożenia co do zasady sądy cywilne 
w pierwszej i drugiej instancji rozpoznają sprawy w składzie jednego sędziego, 
efektem czego jest całkowite wyeliminowanie ławników z procesów cywilnych, 
co oznacza ograniczenie zagwarantowanego w konstytucji udziału czynnika 
społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Uchwalona przez Sejm nowela uzasadniana jest potrzebą wprowadzenia 
zmian, które ułatwią sądom pracę w okresie pandemicznym. Jedną z takich 
zmian ma być właśnie ograniczenie liczebności składów. „Podyktowane jest to 
oczywiście zagrożeniem epidemiologicznym, jakie stwarzają sobie nawzajem 
trzy osoby zasiadające wspólnie w składzie sądu” – czytamy w uzasadnieniu 
projektu. Rozwiązanie to budzi spore wątpliwości, gdyż może naruszać art. 182 
konstytucji gwarantujący udział czynnika społecznego w sprawowaniu wy-
miaru sprawiedliwości. Nowa regulacja eliminuje ławników pochylających się 
nad sprawami przed sądami pierwszej instancji ze wszystkich postępowań cy-
wilnych (teoretycznie czasowo). Ani prezes sądu, ani przewodniczący składu 
orzekającego nie będzie miał możliwości zdecydowania, czy dana sprawa ze 
względu na swój charakter nie powinna być jednak rozpoznana z ich udziałem.

Jak podkreślają interwenienci, rzeczone zmiany z dużym prawdopodobień-
stwem można określić jako niekonstytucyjne, ponieważ pozbawiają one spo-
łeczeństwo istotnych gwarancji proceduralnych, głównie w zakresie udziału 
obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, uniemożliwiają bowiem 
ławnikom wykonywanie funkcji, do której zostali powołani, i nie do końca 
można to usprawiedliwić stanem zagrożenia epidemicznego. Ławnicy w pro-
cesie orzekania mają zasadniczo równe prawa z sędziami i wywierają faktycz-
ny wpływ na kształtowanie się orzecznictwa sądów powszechnych. Ich udział 
w procesie stosowania prawa pozwala na osiągnięcie większej zgodności wyda-
nego orzeczenia ze społecznym odczuciem sprawiedliwości, której wymierzanie 
jest podstawową funkcją sądownictwa.

W związku z poruszoną problematyką zwracam się do Pana Ministra o usto-
sunkowanie się do następujących kwestii:
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1. Czy od miesiąca lipca 2021 r. faktycznie brak jest rozpraw z ławnikami 
w sądach pracy?

2. Czy w ramach ograniczeń udziałów ławników, np. do 10%, ławnicy wy-
bierani są zgodnie z dotychczasowym, dobrze ocenianym przepisem drogą lo-
sowania, czy pozostaje to w gestii sędziego?

3. Czy ławnicy zaszczepieni, zawsze mający na rozprawach maseczki też nie 
kwalifikują się do zasiadania w sądzie?

4. Kiedy mogą zostać wznowione rozprawy z ławnikami?
5. Czy prezes sądu może mieć uprawnienia do samodzielnego regulowania 

czegokolwiek w tej sprawie, czy obligatoryjnie działa zgodnie z zarządzeniem 
ministra sprawiedliwości?

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Adama Szejnfelda i Beniamina Godylę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 
oraz do ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka

Zgodnie z definicją prezentowaną przez rząd kwarantanna to odosobnienie 
osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą cho-
rą na COVID-19. Co do zasady kwarantanna trwa 10 dni, jednak w niektórych 
przypadkach okres ten może być dłuższy, np. w przypadku osób przebywających 
na kwarantannie w związku z zachorowaniem współdomownika.

Kwarantanna przeważnie zaczyna się po tym, jak organ inspekcji sanitarnej 
skontaktuje się z osobą narażoną na zakażenie. Osoba ta zostaje wtedy poinfor-
mowana o okresie trwania kwarantanny, a jej dane zostają umieszczone w tzw. 
systemie EWP. Kwarantanna może jednak mieć zastosowanie także wtedy, kiedy 
osoba przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej – jest wówczas obowiązana 
odbyć, po przekroczeniu tej granicy, obowiązkową kwarantannę trwającą 10 dni 
liczonych od dnia następującego po przekroczeniu granicy – ale także automa-
tycznie, kiedy dana osoba dostanie skierowanie na test. Trwa ona wtedy aż do 
chwili uzyskania wyniku ujemnego, ale nie dłużej niż 10 dni. Kwarantanna ma 
zastosowanie również i wtedy, kiedy dotyczy osoby prowadzącej wspólne gospo-
darstwo domowe lub zamieszkującej z osobą, u której stwierdzono zakażenie 
wirusem SARS-CoV-2. Taka kwarantanna jest bardzo długa, ponieważ trwa 
przez cały okres izolacji domownika, u którego stwierdzono zakażenie wiru-
sem SARS-CoV-2, plus dodatkowo 7 dni po zakończeniu przez niego tej izolacji.

Te rozwiązania są słusznym i ważnym elementem walki państwa z rozsze-
rzaniem się epidemii, ale ich negatywne konsekwencje dotykają pracodawców, 
w tym przedsiębiorców. Szczególnie dotkliwe jest to dla mikroprzedsiębiorców 
i małych oraz średnich firm. Spowodowane jest to tym, że pracownicy kiero-
wani na kwarantannę lub przebywający w odosobnieniu nie wykonują w tym 
czasie swoich zadań zawodowych, czyli nie świadczą pracy, którą w ich zastęp-
stwie muszą wykonywać inni pracownicy. Za to wszystko płaci nie państwo, lecz 
pracodawca. Jeszcze gorsza sytuacja występuje w małych firmach, w których 
nie ma innych pracowników, którzy mogliby, nawet za dodatkową odpłatnością, 
zastąpić przebywających na kwarantannie. Wtedy, aby utrzymać ciągłość dzia-
łalności przedsiębiorstwa, konieczne jest zatrudnienie innych osób, co pociąga 
za sobą podwójny koszt: wynagrodzenie stałego pracownika, a dodatkowo jesz-
cze pracownika zatrudnionego na zastępstwo. Jest to sytuacja niesprawiedliwa, 
ponieważ to państwo jest powołane do walki z pandemią oraz finansowania tego 
zadania w ramach zbieranych podatków, a nie pracodawcy.

Jedną z możliwych form rozwiązania tego trudnego zagadnienia jest przejęcie 
przez państwo obowiązku wypłaty wynagrodzenia tym pracowników, którzy na 
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podstawie państwowych przepisów są zobowiązani przebywać na kwarantannie 
i z tego powodu nie świadczą pracy u swojego pracodawcy. Jeśli bowiem to pań-
stwo prawnie zobowiązuje w określonych sytuacjach obywateli do przebywania 
na kwarantannie, to i państwo powinno sfinansować realizację tego obowiązku. 
Właściwym podmiotem do tego mógłby być Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z tym zwracamy się do Pana Premiera i Pana Ministra z wnio-
skiem o pilne podjęcie prac legislacyjnych mających na celu realizację opisane-
go, tak ważnego postulatu.

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld 
Beniamin Godyla



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 34. posiedzenia Senatu

483

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14, 15 i 16 grudnia 2021 r.

 
 
 
 
 

Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Szejnfelda

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

Szanowny Panie Ministrze!
Podwyżki cen nośników energii, w tym gazu, są bardzo dokuczliwe dla 

wszystkich – i dla obywateli, i dla przedsiębiorców. Odbiorcy indywidualni są 
jednak chronieni m.in. poprzez urzędowy system regulacji cen gazu i energii 
elektrycznej. Gorzej w tym zakresie wygląda sytuacja przedsiębiorców, któ-
rym ceny nośników energii systematycznie wzrastają, a od przyszłego roku 
zapowiadane są podwyżki wręcz skokowe. Już bowiem podpisywane są aneksy 
do umów, np. na dostawy gazu w roku 2022 opiewające na kwoty 2-, a nawet 
3-krotnie wyższe.

Jeśli chodzi o odbiorców indywidualnych, podwyżki cen gazu nie powinny 
mieć tak dramatycznego skutku, także jeśli chodzi o indywidulane gospodarstwa 
domowe osób mieszkających w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach, 
bowiem jak zakomunikowało np. PGNiG Obrót Detaliczny, przedsiębiorstwo to 
będzie sprzedawało gaz spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zgodnie 
z taryfą dla gospodarstw domowych.

Niestety, docierają do mnie informacje, iż chyba nie wszędzie i nie wszyscy 
mają zamiar zastosować się do tych uzasadnionych rozstrzygnięć, zwłaszcza 
jeśli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe. Do mojego biura senatorskiego wpły-
nęła bowiem prośba o interwencję, właśnie w tej sprawie, jednej ze wspólnot 
mieszkaniowych, mianowicie Wspólnoty Mieszkaniowej Dom Nauczyciela ul. 
Wągrowiecka 27, 62-290 Mieścisko, gm. Wągrowiec, województwo wielkopolskie. 
W listopadzie wspólnota ta otrzymała rachunek za gaz, którego cena wzrosła 
prawie 2,5-krotnie; dotychczasowa cena wynosiła 2,43 zł za 1 m3, a nowa cena 
opiewa na kwotę 5,39 zł za 1 m3. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że firma ob-
sługująca wspomnianą wspólnotę mieszkaniową obecnie stosuje ceny sprzedaży 
gazu dla indywidualnych odbiorców w kwocie 0,11 zł za 1 kWh dla osób fizycz-
nych oraz 0,34 zł za 1 kWh dla osób prawnych. Mamy zatem tu do czynienia 
z paradoksalną sytuacją polegającą na tym, że wspomniana wspólnota, tylko 
dlatego, że jest zarejestrowana w KRS (wymóg założenia rachunku bankowe-
go), została zaliczona przez dostawcę gazu do kategorii przedsiębiorstw i chyba 
z tego tytułu ma nabywać gaz po cenie nie tej dla odbiorców indywidualnych, 
tylko tej dla firm.

Dzieje się tak, mimo że w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
(nr 76/2018) w sprawie zakresu stosowania taryf dla paliw gazowych stwierdzo-
no, że wynikający z art. 62b ust. 1 pkt 2 – Prawa energetycznego okres przej-
ściowy obowiązku zatwierdzania przez prezesa URE taryf (zagwarantowany 
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w harmonogramie uwalniania cen gazu do 31 grudnia 2023 r.) powinien doty-
czyć wszystkich tych przypadków, gdy zakup gazu dokonywany jest w celu jego 
zużycia w gospodarstwie domowym. To z kolei oznacza, że sprzedawca gazu ma 
obowiązek stosować w rozliczeniach ceny gazu ustalone w zatwierdzonej taryfie 
zarówno w przypadku, gdy odbiorcą jest mieszkaniec domu jednorodzinnego, 
jak i wtedy, gdy w imieniu odbiorców gazu w gospodarstwach domowych za-
mieszkujących budynek wielolokalowy stroną umowy ze sprzedawcą jest np. 
wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa. Ponadto w komuni-
kacie stwierdza się, że w przypadkach, gdy paliwo gazowe kupowane przez 
odbiorcę będącego właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego jest wy-
korzystywane w celu wytwarzania ciepła na potrzeby gospodarstw domowych, 
rozliczenia winny być dokonywane zgodnie z cenami zatwierdzonymi przez 
prezesa URE w taryfie.

Panie Ministrze, dostawcy gazu oferują spółdzielniom i wspólnotom miesz-
kaniowym ceny gazu na rok 2022 o wiele wyższe niż dotychczas. Niestety, co 
gorsze, w wielu przypadkach traktują te podmioty nie jako działające na rzecz 
odbiorców indywidualnych, lecz jako przedsiębiorców. Zarządcy wspólnot i nie-
których spółdzielni słusznie zatem nie zgadzają się z takim traktowaniem, po-
nieważ gazu nie przeznaczają na działalność gospodarczą, nie sprzedają tego 
nośnika energii też na zewnątrz, ale służy im wyłącznie do bezpośredniego 
dostarczania do swoich mieszkańców lub do opalania kotłowni w celu wytwo-
rzenia energii cieplnej dla członków spółdzielni.

W związku z tym mam następujące pytania.
Czy Pański resort monitoruje pod tym względem sytuację na rynku? Czy 

podejmowane są działania interwencyjne nastawione na ochronę odbiorców 
indywidualnych? Czy podejmie Pan działania na rzecz rozwiązania problemu 
we wszystkich tych przypadkach, w których spółdzielnie i wspólnoty są trakto-
wane niezgodnie z przytoczonymi tu zasadami, w tym, jeśli chodzi o Wspólnotę 
Mieszkaniową Dom Nauczyciela w Mieścisku?

Adam Szejnfeld
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Ślusarza

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Jedną z priorytetowych dziedzin medycyny – zgodnie z rozporządzeniem mi-
nistra zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. – jest medycyna paliatywna. Poprawa 
jakości leczenia bólu jest jednym z priorytetów zdrowotnych określonych w roz-
porządzeniu ministra zdrowia z 27 lutego 2018 r.

Przedstawiciele świadczeniodawców opieki paliatywnej i hospicyjnej zgła-
szają narastające kłopoty w realizacji świadczeń, wynikające z coraz trudniej-
szej sytuacji ekonomicznej placówek. Kłopoty te związane są z przechodzeniem 
pracowników do lepiej finansowanych zakresów świadczeń. Zaistniała sytuacja 
nie tylko utrudnia zwiększenie dostępności świadczeń, ale i powoduje ograni-
czanie dostępu dla pacjentów. Wzrost kosztów realizacji świadczeń, na który 
zareagował ostatnimi decyzjami minister zdrowia w odniesieniu do ratownic-
twa medycznego, szpitali, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i psychiatrii 
dotyczy również opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Trudna sytuacja finansowa świadczeniodawców prowadzi do stawiania 
pytań o to, czy nie powinien zostać przewidziany wzrost wyceny świadczeń 
w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Miałoby to analogiczne uzasadnienie jak 
w przypadku zmiany wyceny w ratownictwie medycznym, gdyż występuje po-
dobna struktura kosztów hospicyjnej opieki domowej, na którą składają się kosz-
ty dojazdu, koszty gotowości do całodobowych świadczeń i koszty zatrudnienia 
profesjonalistów medycznych. Wydaje się, że konieczna jest szybka aktualizacja 
taryfy świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Warto wziąć również pod rozwagę zmianę definicji opieki paliatywnej i ho-
spicyjnej. W obecnie obowiązującym rozporządzeniu ministra zdrowia w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej 
wskazano, że „świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, 
całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nie-
uleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające 
życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na 
celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierza-
nie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych”. Tymczasem 
zgodnie z obowiązującą definicją Światowej Organizacji Zdrowia odchodzi się 
od ograniczania opieki paliatywnej i hospicyjnej do chorób nieuleczalnych i nie-
poddających się leczeniu przyczynowemu. Specjaliści z zakresu OPH powinni 
móc wspierać lekarzy prowadzących leczenie przyczynowe. Jest to szczególnie 
istotne z uwagi na przesunięcie akcentów leczenia onkologicznego na procedury 
jednodniowe. Należy wspierać pacjenta i jego rodzinę już na wczesnym etapie 
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leczenia. Takie działania przyczyniają się do poprawy efektów leczenia w szcze-
gólności chorób nowotworowych.

WHO definiuje opiekę paliatywną i hospicyjną jako „działanie, które popra-
wia jakość życia chorych i ich rodzin stających wobec problemów związanych 
z zagrażającą życiu, postępującą chorobą, poprzez zapobieganie i znoszenie cier-
pienia, dzięki wczesnej identyfikacji oraz bardzo starannej ocenie i leczeniu bólu 
i innych problemów: somatycznych, psychosocjalnych i duchowych”.

Rafał Ślusarz
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senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Jarosław Szajner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . . 72
szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Jarosław Szajner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . . 73
szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Jarosław Szajner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Otwarcie dyskusji
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . . 74
senator Jan Filip Libicki  . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Zamknięcie dyskusji
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 7. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Józef Łyczak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 

o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy 
prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy 
o drogach publicznych

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Ryszard Bober  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rafał Romanowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86

Otwarcie dyskusji
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 86

Zamknięcie dyskusji
Punkt 9. porządku obrad: ustawa o wyrobach winiar-
skich

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Beniamin Godyla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Zapytania i odpowiedzi
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
senator Beniamin Godyla .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Norbert Kaczmarczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

Zapytania i odpowiedzi
senator Beniamin Godyla .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Norbert Kaczmarczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Norbert Kaczmarczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Norbert Kaczmarczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
senator Beniamin Godyla .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Norbert Kaczmarczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
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Otwarcie dyskusji
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 92

Zamknięcie dyskusji
Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Jacek Bogucki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Bartosik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

Otwarcie dyskusji
senator Ryszard Bober  . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Bartosik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o  ustanowieniu 
„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej i  Służby Ochrony Pań-
stwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu 
modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” 
oraz o  zmianie ustawy o  Policji i  niektórych innych 
ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Janusz Pęcherz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Zapytania i odpowiedzi
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Otwarcie dyskusji
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 100
senator Dorota Czudowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101

Zamknięcie dyskusji
Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura 
Zwalczania Cyberprzestępczości

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 102
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 103

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 104
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 105
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 105
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 106
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Otwarcie dyskusji
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 107
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 108
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
senator Ryszard Majer  . . . . . . . . . . . . . . . . 109
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 110

Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt 13. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca  
Alicja Chybicka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Kli-
matu

senator sprawozdawca  
Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
Edward Siarka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  113
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
Edward Siarka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  114
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
Edward Siarka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 114



Spis treści

491

34. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14, 15 i 16 grudnia 2021 r.

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
Edward Siarka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . 115
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
Edward Siarka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 14. porządku obrad: ustawa o rekompensacie do-
chodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze 
zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych

Sprawozdanie Komisji Budżetu i  Finansów Publicz-
nych oraz sprawozdanie Komisji Samorządu Teryto-

rialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca  
Zygmunt Frankiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115

Zapytania i odpowiedzi
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 116
senator Zygmunt Frankiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
Ireneusz Zyska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116

Otwarcie dyskusji
senator Janusz Gromek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 15 grudnia)

Wznowienie posiedzenia
Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i  chorób za-
kaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca 
Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . . . . . . 120

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Słoń  . . . . . . . . . . . . . . . . 123
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 124
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . 124
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . 126
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . 127
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 127
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
sekretarz stanu  

w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 128
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Otwarcie dyskusji
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . 129
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 130
senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131
senator Rafał Ślusarz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 133
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 134

Zamknięcie dyskusji
Punkt 15. porządku obrad: ustawa o dodatku osłonowym

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej

senator sprawozdawca  
Ryszard Majer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Inno-
wacyjności

senator sprawozdawca  
Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Zapytania i odpowiedzi
senator Jacek Bury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
senator Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . 136
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
Piotr Dziadzio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Otwarcie dyskusji
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 140
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . 141
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
senator Jolanta Hibner  . . . . . . . . . . . . . . . . 145
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . . . . 146
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 147
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . 149

Komunikaty
Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
Punkt 15. porządku obrad: ustawa o dodatku osłono-
wym (cd.)
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Dyskusja (cd.)
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  151
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153
senator Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . 154
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . 156
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 158
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 160
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 161
senator Jolanta Hibner  . . . . . . . . . . . . . . . . 161
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . 162
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164

Zamknięcie dyskusji
Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej

senator sprawozdawca  
Magdalena Kochan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166

Wystąpienie przedstawiciela rządu
minister – członek Rady Ministrów 
Michał Wójcik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  167

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
minister – członek Rady Ministrów
Michał Wójcik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170
minister – członek Rady Ministrów 
Michał Wójcik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Wznowienie obrad
Punkt 17. porządku obrad: ustawa o  jednorazowym 
świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antyko-
munistycznej oraz osób represjonowanych z powodów 
politycznych

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej

senator sprawozdawca  
Magdalena Kochan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Zapytania i odpowiedzi
senator Robert Mamątow .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  173
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  173
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  173
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  174
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  174
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  174
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  175
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  175

Głosowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 17. porządku obrad: ustawa o  jednorazowym 
świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antyko-
munistycznej oraz osób represjonowanych z powodów 
politycznych (cd.)

Wystąpienie przedstawiciela rządu
szef Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  
Jan Józef Kasprzyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  178
szef Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  
Jan Józef Kasprzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 179
szef Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych 
Jan Józef Kasprzyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 180
szef Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  
Jan Józef Kasprzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  181
szef Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  
Jan Józef Kasprzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  181
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 182
szef Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  
Jan Józef Kasprzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 182
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 182
szef Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  
Jan Józef Kasprzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 182
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 182
szef Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  
Jan Józef Kasprzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  183
szef Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  
Jan Józef Kasprzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184
senator Antoni Mężydło .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184
szef Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  
Jan Józef Kasprzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185
szef Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych 
Jan Józef Kasprzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186
szef Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  
Jan Józef Kasprzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186
szef Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  
Jan Józef Kasprzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187

Otwarcie dyskusji
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 187
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189

Zamknięcie dyskusji
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191

Punkt 28. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji anty-
komunistycznej oraz osobach represjonowanych z po-
wodów politycznych oraz ustawy o  orderach i  odzna-
czeniach

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej

senator sprawozdawca  
Magdalena Kochan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192
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senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192
senator Antoni Mężydło .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  193
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  193
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 194
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 196
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196
senator Antoni Mężydło .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 198
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 199

Zamknięcie dyskusji
Punkt 18. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca  
Beata Małecka-Libera  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200

Zapytania i odpowiedzi
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 201
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 202
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 202

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 203
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Otwarcie dyskusji
senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203

Zamknięcie dyskusji
Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Zapytania i odpowiedzi
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Grzegorz Witkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Grzegorz Witkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . 206
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Grzegorz Witkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . 207
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Grzegorz Witkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207
podsekretarz stanu  

w Ministerstwie Infrastruktury 
Grzegorz Witkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Grzegorz Witkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 21. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
– Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektó-
rych umowach zawieranych w związku z realizacją za-
mówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa 
państwa

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Na-
rodowej i Innowacyjności oraz Komisji Obrony Naro-
dowej

senator sprawozdawca  
Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 210
senator Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . 210

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 210

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 211
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
senator Janusz Pęcherz . . . . . . . . . . . . . . . . 211
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Zdrojewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 212
senator Danuta Jazłowiecka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 213

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
senator Danuta Jazłowiecka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215

Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zwalczaniu dopingu w sporcie

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca  
Wojciech Konieczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 216
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 216

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Anna Krupka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 217
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Anna Krupka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 218
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Anna Krupka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 218
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Anna Krupka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Zdrojewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . 219
senator Bogdan Zdrojewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220

Zamknięcie dyskusji
Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o  Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks 
karny wykonawczy

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca  
Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Zdrojewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221

Otwarcie dyskusji
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 222

Zamknięcie dyskusji
Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 225
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 225
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Katarzyna Frydrych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 227
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Katarzyna Frydrych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 227
senator Michał Seweryński  . . . . . . . . . . . . . 228
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Katarzyna Frydrych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 228
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Katarzyna Frydrych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Katarzyna Frydrych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Bromber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 231
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Bromber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Bromber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Otwarcie dyskusji
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 233
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 234

Zamknięcie dyskusji
Punkt 25. porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wyko-
nawczy

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji

senator sprawozdawca  
Robert Mamątow  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Zapytania i odpowiedzi
senator Robert Mamątow .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 238
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
senator Michał Seweryński  . . . . . . . . . . . . . 238
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Otwarcie dyskusji
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 239

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Punkt 26. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Robert Mamątow  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 241
ekspert w Zespole Prawnym  
i Organizacji Wyborów  
w Krajowym Biurze Wyborczym 
Grzegorz Gąsior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
ekspert w Zespole Prawnym  
i Organizacji Wyborów  
w Krajowym Biurze Wyborczym 
Grzegorz Gąsior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
senator Michał Seweryński  . . . . . . . . . . . . . 243
ekspert w Zespole Prawnym  
i Organizacji Wyborów  
w Krajowym Biurze Wyborczym 
Grzegorz Gąsior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Otwarcie dyskusji
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 243
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 244
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 244
senator Robert Mamątow .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245

Zamknięcie dyskusji
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ekspert w Zespole Prawnym  
i Organizacji Wyborów  
w Krajowym Biurze Wyborczym 
Grzegorz Gąsior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Punkt 27. porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwały w  100. rocznicę śmierci księdza Augu-
styna Strzybnego

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca  
Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 246

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 248
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 249

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Komunikaty

Wznowienie posiedzenia
Punkt 29. porządku obrad: zmiany w składzie komisji 
senackich

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 
Senatorskich

senator sprawozdawca  
Sławomir Rybicki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 251

Głosowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Podjęcie uchwały

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 591) (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Na-
rodowej i  Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Fi-
nansów Publicznych

senator sprawozdawca  
Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Głosowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Głosowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Głosowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Podjęcie uchwały
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 592) (cd.)

Głosowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Głosowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Głosowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Głosowanie nr 10.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 253
Głosowanie nr 11 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 253
Głosowanie nr 12.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 253
Głosowanie nr 13 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 253

Podjęcie uchwały
Punkt 4. porządku obrad: ustawa o szczególnych roz-
wiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 
rok 2022 (cd.)

Głosowanie nr 14.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 254
Głosowanie nr 15 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 254
Głosowanie nr 16.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 254
Głosowanie nr 17 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 254
Głosowanie nr 18.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 254
Głosowanie nr 19.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 254
Głosowanie nr 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Głosowanie nr 21.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 254
Głosowanie nr 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Głosowanie nr 23.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 254
Głosowanie nr 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Głosowanie nr 25.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 254
Głosowanie nr 26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Podjęcie uchwały
Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ochotniczych stra-
żach pożarnych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Marek Komorowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Głosowanie nr 27.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 255
Głosowanie nr 28.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 255
Głosowanie nr 29.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 255
Głosowanie nr 30.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 255
Głosowanie nr 31 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 255
Głosowanie nr 32.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 255
Głosowanie nr 33.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 256
Głosowanie nr 34.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 256
Głosowanie nr 35.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 256
Głosowanie nr 36.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 256
Głosowanie nr 37.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 256
Głosowanie nr 38.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 256
Głosowanie nr 39.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 256
Głosowanie nr 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Głosowanie nr 41.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 256
Głosowanie nr 42  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Głosowanie nr 43.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 256
Głosowanie nr 44  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Głosowanie nr 45.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257
Głosowanie nr 46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Podjęcie uchwały
Punkt 6. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Emigra-
cji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Sa-
morządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Kazimierz Michał Ujazdowski . . . . . . . . . . . . 257

Głosowanie nr 47.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257
Głosowanie nr 48.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257
Głosowanie nr 49.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257
Głosowanie nr 50.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257
Głosowanie nr 51 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257
Głosowanie nr 52.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 258
Głosowanie nr 53.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 258
Głosowanie nr 54.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 258
Głosowanie nr 55.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 258
Głosowanie nr 56.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 258
Głosowanie nr 57.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 258
Głosowanie nr 58.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 258

Podjęcie uchwały
Punkt 7. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (cd.)

Głosowanie nr 59.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 258
Podjęcie uchwały

(Obrady w dniu 16 grudnia)
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Punkt 8. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy 
prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy 
o drogach publicznych (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Ryszard Bober  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Głosowanie nr 60  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Podjęcie uchwały

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o wyrobach winiar-
skich (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Beniamin Godyla .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 259

Głosowanie nr 61.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 259
Podjęcie uchwały

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
(cd.)

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Jacek Bogucki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Głosowanie nr 62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Głosowanie nr 63.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 260
Głosowanie nr 64  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Głosowanie nr 65.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 260
Głosowanie nr 66  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Głosowanie nr 67.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 260
Głosowanie nr 68  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Głosowanie nr 69  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Podjęcie uchwały
Punkt 11. porządku obrad: ustawa o  ustanowieniu 
„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa 
w  latach 2022–2025”, o  ustanowieniu „Programu mo-
dernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz 
o  zmianie ustawy o  Policji i  niektórych innych ustaw 
(cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Janusz Pęcherz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
senator Dorota Czudowska . . . . . . . . . . . . . . 261

Głosowanie nr 70.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 261
Głosowanie nr 71 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 261
Głosowanie nr 72.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 261
Głosowanie nr 73.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 261
Głosowanie nr 74.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 261
Głosowanie nr 75.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 262
Głosowanie nr 76.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 262
Głosowanie nr 77 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 262

Podjęcie uchwały
Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura 
Zwalczania Cyberprzestępczości (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Aleksander Pociej.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 262

Głosowanie nr 78.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 262

Głosowanie nr 79.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 262
Głosowanie nr 80  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Podjęcie uchwały
Punkt 13. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz 
Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

senator sprawozdawca  
Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Głosowanie nr 81.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 263
Głosowanie nr 82.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 263
Głosowanie nr 83.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 263
Głosowanie nr 84.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 263
Głosowanie nr 85.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 263

Podjęcie uchwały
Punkt 14. porządku obrad: ustawa o  rekompensacie 
dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku 
ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatro-
wych (cd.)

Głosowanie nr 86  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Podjęcie uchwały

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o dodatku osłonowym 
(cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki Na-
rodowej i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Głosowanie nr 87.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264
Głosowanie nr 88.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264
Głosowanie nr 89.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264
Głosowanie nr 90  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Głosowanie nr 91.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264
Głosowanie nr 92.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 265

Podjęcie uchwały
Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej

senator sprawozdawca  
Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 265

Głosowanie nr 93.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 265
Podjęcie uchwały
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