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Porządek obrad
35. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

  1. Ustawa budżetowa na rok 2022.

  2. Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

  3. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez 
rolników rolniczego handlu detalicznego.

  4. Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

  5. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy 
kierowców oraz niektórych innych ustaw.

  6. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych upraw-
nieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwaran-
cyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 
1 stycznia 2006 r.

  7. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

  8. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów pro-
wadzących gospodarstwa rolne.

  9. Powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków 
nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz reformy służb specjalnych.

10. Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej.

11. Wybór Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnie-
nia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy 
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych.

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Instytut Pamięci Narodowej  
– Komisja Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  − prezes Karol Nawrocki



Ministerstwo Aktywów Państwowych  − podsekretarz stanu Piotr Pyzik

Ministerstwo Edukacji i Nauki  − sekretarz stanu Wojciech Murdzek

Ministerstwo Finansów  − sekretarz stanu Sebastian Skuza

Ministerstwo Infrastruktury  − sekretarz stanu Rafał Weber

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  − sekretarz stanu Ryszard Bartosik 
 − podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra

Ministerstwo Sprawiedliwości  – sekretarz stanu Sebastian Kaleta

 

Ludwik Kotecki – nowo powołany członek Rady Polityki Pieniężnej 

Przemysław Litwiniuk − nowo powołany członek Rady Polityki Pieniężnej 

Krzysztof Janusz Kozik − poseł

Tomasz Piesiecki − inicjator projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych  upraw-
nieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalo-
nej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.
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przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej na adres przesłany państwu uprzednio przez 
Kancelarię Senatu. Do państwa dyspozycji pozo-
staje także specjalny numer telefonu, pod którym 
możecie państwo dokonywać konsultacji treści 
wniosków o charakterze legislacyjnym czy zgło-
szeń problemów technicznych. Prosimy samo-
dzielnie nie włączać mikrofonów. Zabranie głosu 
będzie możliwe dopiero po jego udzieleniu przez 
marszałka prowadzącego 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, prosi-
my o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio 
państwu przekazany.

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

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów i tylu aktualnie bie-

rze udział w posiedzeniu, aczkolwiek ta liczba 
wzrasta.

Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu 23 grudnia 2021 r. zmarła pani se-

nator Maria Berny, senator III i  V kadencji. 
W Senacie III kadencji pełniła funkcję wiceprze-
wodniczącej Komisji Kultury, Środków Przekazu, 
Wychowania Fizycznego i  Sportu oraz była 
członkinią Komisji Regulaminowej i  Spraw 
Senatorskich, zaś w Senacie V kadencji pracowa-
ła w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz 
w Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa 
Publicznego.

Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy 
pamięci zmarłej senator.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 06)

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

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Proszę o zajmowanie miejsc.
Otwieram trzydzieste piąte posiedzenie 

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

kowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana 

senatora Mariusza Gromkę, pana senatora Jerzego 
Wcisłę, pana senatora Aleksandra Szweda oraz 
pana senatora Ryszarda Świlskiego. Jako pierw-
szy listę mówców prowadził będzie pan senator 
Mariusz Gromko.

Szanowni Państwo Senatorowie!
W związku ze stanem epidemii po zasięgnię-

ciu opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję 
o nadaniu temu posiedzeniu specjalnej formu-
ły. Obrady będą toczyć się jednocześnie w spo-
sób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość, czyli w sposób 
zdalny. Zasady udziału senatorów w posiedze-
niach Senatu w sposób zdalny zostały określone 
w art. 67b Regulaminu Senatu.

Państwo Senatorowie biorący udział w po-
siedzeniu w sposób zdalny, proszę o upewnienie 
się, czy państwa iPady są podłączone do zasila-
nia, a kamery w nich włączone. Proszę także o za-
pewnienie takiego położenia iPada i obiektywu 
kamery, aby byli państwo widoczni podczas po-
łączenia. Możecie państwo zapisywać się do py-
tań i do głosu w dyskusji poprzez czat w aplikacji. 
Wnioski o charakterze legislacyjnym, przemó-
wienia w dyskusji oraz oświadczenia prosimy 
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(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczy-

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

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

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, dzisiaj w  nocy zmarł 

pan David Sassoli, przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego.

Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy 
pamięci zmarłego przewodniczącego.

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

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

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

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 7 paź-

dziernika 2021 r. prezes Rady Ministrów prze-
kazał Senatowi „Sprawozdanie z  realizacji 
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na lata 2014–2020 za okres od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2020 r.”. Jest ono zawarte w dru-
ku nr 524. Sprawozdanie zostało skierowane 
do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i  Petycji oraz do Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej. Informuję, że Komisja 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na po-
siedzeniu w dniu 18 listopada 2021 r. zapoznała 
się z dokumentem, zaś Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji zapoznała się z nim na 
posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2022 r.

Informuję, że Sejm na czterdziestym piątym 
posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2021 r. przyjął 
wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat do 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w związ-
ku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania 
Cyberprzestępczości.

Sejm przyjął także większość poprawek 
Senatu: do ustawy o zmianie ustawy o cudzo-
ziemcach oraz niektórych innych ustaw; do usta-
wy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla 
działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób 
represjonowanych z powodów politycznych; do 
ustawy o ochotniczych strażach pożarnych; do 
ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji 

Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w  latach 
2022–2025”, o ustanowieniu „Programu moder-
nizacji  Służby Więziennej w latach 2022–2025” 
oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych in-
nych ustaw.

Sejm przyjął część poprawek Senatu: do usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach służących reali-
zacji ustawy budżetowej na rok 2022; do ustawy 
o zmianie ustawy o NBP oraz ustawy – Kodeks 
karny wykonawczy; do ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020; do ustawy o zmianie ustawy o zdro-
wiu publicznym oraz niektórych innych ustaw; 
do ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
oraz niektórych innych ustaw; do ustawy o do-
datku osłonowym.

Ponadto na tym samym posiedzeniu Sejm 
odrzucił wszystkie poprawki Senatu: do ustawy 
o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochro-
nie przyrody; do ustawy o  zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektó-
rych innych ustaw; do ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego oraz niektórych innych ustaw; do 
ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw – druk senacki 
nr 591; do ustawy o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – druk 
senacki nr 592.

Sejm odrzucił uchwałę Senatu odrzucają-
cą ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych oraz ustawy o niektórych 
umowach zawieranych w związku z realizacją 
zamówień o podstawowym znaczeniu dla bez-
pieczeństwa państwa, a także uchwałę Senatu 
odrzucającą ustawę o zmianie ustawy o radio-
fonii i telewizji.

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

Informuję, że protokół trzydziestego trzecie-
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 
kolejnym posiedzeniu.
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Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad 
został wyłożony na ławach senatorskich.

Proponuję rozpatrzenie punktu siódmego pro-
jektu porządku obrad, pomimo że sprawozdanie 
komisji o projekcie uchwały w sprawie zmiany 
Regulaminu Senatu zostało dostarczone w ter-
minie późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 
Regulaminu Senatu.

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

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, 
że Senat przedstawioną propozycję przyjął.

Proponuję skreślenie punktu: powołanie 
członków Rady Polityki Pieniężnej. Powodem 
jest niedokończenie procedur administracyj-
nych związanych z powoływaniem tych 2 człon-
ków, których powołanie nam przysługuje teraz, 
w styczniu.

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

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, 
że Senat przedstawioną propozycję przyjął.

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

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

Informuję, że głosowanie w sprawie usta-
wy budżetowej zostanie przeprowadzone jutro, 
wygląda na to, że w godzinach popołudniowych 
lub wieczornych. Pozostałe głosowania zostaną 
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu. 
Możliwe, że będzie to wszystko razem.

Informuję, że dzisiaj o godzinie 17.30 zostanie 
ogłoszona godzinna przerwa w obradach.

Informuję także, że porządek obrad może zo-
stać uzupełniony o punkt dotyczący powołania 
Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia 
przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpły-
wu na wybory parlamentarne w 2019 r. oraz 
reformy służb specjalnych. Dziś na posiedze-
niu Konwentu Seniorów został przedstawiony 
wniosek grupy senatorów dotyczący powołania 
przedmiotowej komisji nadzwyczajnej. Konwent 
Seniorów określił liczbę miejsc przysługujących 
senatorom w tej komisji, tj. Klub Parlamentarny 
Prawo i Sprawiedliwość – 2 senatorów, Klub 
Parlamentarny Koalicja Obywatelska – 3 sena-
torów, Koło Senatorów Koalicja Polska – PSL – 1 
senator, Koło Senatorów Niezależnych – 1 senator, 
Koło Parlamentarne Polska 2050 – 1 senator, Koło 

Parlamentarne PPS – 1 senator. Przedstawiciele 
klubów i kół są proszeni o zebranie zgłoszeń sena-
torów, zgodnie z liczbą miejsc wyznaczoną przez 
konwent, do marszałka Senatu do godziny 17.00.

Informuję dodatkowo, że punkt czwarty, tj. 
ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu, na prośbę IPN zostanie 
rozpatrzony w drugim dniu obrad.

Jednocześnie informuję, że Konwent Seniorów 
zaopiniował zmianę terminu trzydziestego szó-
stego posiedzenia Senatu, które odbędzie się 
w  starym terminie, 2 i  3 lutego. Nie 1 i  2 lu-
tego, tylko 2 i  3 lutego. To tyle komunikatów 
porządkowych.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa budżetowa 
na rok 2022.

Marszałek 
Senatu skierował ustawę budżetową do ko-

misji senackich. Pozwolicie, że nie będę wymie-
niał wszystkich nazw komisji. Komisje senackie 
po rozpatrzeniu właściwych części budżeto-
wych przekazały swoje opinie Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, która na ich podstawie 
przygotowała sprawozdanie w tej sprawie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 601, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 601 A.

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

SenatoR SPRaWozdaWca 
k azimierz kleina 

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

Budżetu i Finansów Publicznych sprawozdanie 
z prac naszej komisji nad ustawą budżetową na 
rok 2022.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ustawa bu-
dżetowa to najważniejszy akt prawny, jakim zaj-
muje się w ciągu roku Senat. Bo to jest decyzja 
Sejmu, Senatu, rządu, prezydenta, która mówi 
o tym, w jaki sposób będziemy funkcjonowa-
li w roku następnym, w roku bieżącym, w roku 
2022, bo budżet przygotowany jest zawsze rok 
wcześniej. To jest decyzja, która powinna doty-
czyć najistotniejszych spraw związanych z docho-
dami, wydatkami budżetu państwa, wszystkich 
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instytucji państwowych. Ta decyzja dotyczy życia 
wszystkich obywateli, i tych pracujących w sferze 
budżetowej, i tych, którzy utrzymują się z docho-
dów wypracowanych w swoich firmach, w swo-
ich przedsiębiorstwach lub zatrudnionych jako 
pracownicy w różnych firmach i instytucjach. 
Tak więc to bardzo ważna dla mnie, dla naszej 
komisji, wręcz najważniejsza decyzja, jaką po-
dejmujemy w ciągu roku, w każdym roku pracy 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, a także, 
jak uważamy, Senatu.

Nasze sprawozdanie z prac komisji nad bu-
dżetem państwa na rok 2022 zawarte zostało 
w druku nr 601 A. Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych kilkakrotnie spotykała się, pracu-
jąc nad ustawą budżetową na rok 2022. W dniu 
23 grudnia 2021 r. marszałek Senatu skierował 
ustawę budżetową do senackich komisji branżo-
wych. Te komisje na posiedzeniach w dniach 4 
i 5 stycznia br. rozpatrzyły przypisane im czę-
ści budżetu, przeanalizowały je, przygotowały 
opinie i zaproponowały wprowadzenie popra-
wek. Komisja Budżetu i Finansów spotkała się 
na posiedzeniu w dniu 4 stycznia oraz na posie-
dzeniach w dniu 5 stycznia. I w dniu 5 stycznia 
przygotowaliśmy ostateczne stanowisko, które 
zawarte jest w wymienionym wcześniej druku. 
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zwra-
ca się do Wysokiej Izby z prośbą, aby przyjęła 
ustawę budżetową wraz z 16 poprawkami, któ-
re zostały uchwalone przez Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych. Na posiedzeniu Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych został złożony 
też wniosek mniejszości o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Ten wniosek będzie omawiany przez 
senatora sprawozdawcę tego wniosku mniej-
szości. Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 4 
stycznia br. wysłuchała opinii i stanowiska rzą-
du w sprawie ustawy budżetowej. Pan minister 
Skuza, który z nami współpracował podczas prac 
nad ustawą budżetową, podobnie jak inni mini-
strowie, z innych ministerstw, przedstawił całą 
ustawę budżetową.

Nie będę, ze względu na ograniczony czas, jaki 
ma senator sprawozdawca, omawiał tej ustawy – 
pewnie pan minister poinformuje nas o wszyst-
kich jej założeniach – ale chciałbym omówić samą 
pracę, to, w jaki sposób pracowaliśmy na posie-
dzeniach Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
oraz komisji branżowych. Komisja Budżetu 
i Finansów Publicznych zwróciła się wcześniej 
do 3 ekspertów o przygotowanie opinii na temat 

ustawy budżetowej, tj. wówczas jeszcze projektu 
ustawy budżetowej na rok 2022. Autorami tych 
opinii byli pan prof. Maciej Cieślukowski i pan 
prof. Piotr Krajewski; pan prof. Piotr Krajewski 
jest z  Uniwersytetu Łódzkiego, a  pan prof. 
Cieślukowski z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu. Zwróciliśmy się ponadto o opinię do 
pani Hanny Majszczyk, która przez wiele lat pra-
cowała w Ministerstwie Finansów, była wicemi-
nistrem finansów w tym ministerstwie i też jest 
znanym autorytetem w sprawach dotyczących 
finansów publicznych. Były to bardzo interesu-
jące i ważne opracowania. Z tymi opracowania-
mi zapoznali się członkowie komisji, ale także 
wszyscy państwo mogliście zapoznać się z pra-
cą poszczególnych ekspertów. Do tych ekspertyz 
jeszcze wrócę.

Teraz chciałbym omówić te poprawki, któ-
re zostały przyjęte przez Komisję Budżetu 
i  Finansów Publicznych. Jak powiedziałem, 
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych reko-
menduje Wysokiej Izbie przyjęcie 16 poprawek, 
które pokazują priorytety, jakie zdaniem Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, większości tej 
komisji, powinny towarzyszyć nam w  pracy 
w roku bieżącym, w roku 2022.

Tak więc przede wszystkim zwróciliśmy 
uwagę na to, że w ustawie budżetowej na rok 
2022 powinny być uwzględnione środki… I to 
jest poprawka pierwsza. Wyraźnie powinna 
być mowa o wzroście wynagrodzeń dla nauczy-
cieli, którzy pracowali i ciągle pracują w bardzo 
trudnych warunkach covidowych z młodzieżą. 
I to ich zaangażowanie, no, jest bardzo istotne. 
A równocześnie wynagrodzenie nauczycieli, we-
dług związków zawodowych nauczycieli, wszyst-
kich, ale także całego środowiska, no, wyraźnie 
odstaje od wynagrodzeń w innych sektorach. Na 
ten cel, na ten wzrost wynagrodzenia nauczycieli 
proponujemy uwzględnić kwotę 6,5 miliarda zł. 
Ten wzrost wynagrodzenia wraz ze zmianą pod-
stawy wynagrodzenia powinien obowiązywać 
od dnia 1 stycznia br.

Drugi taki blok spraw, który według komisji 
jest istotny – zresztą to jest także zgodne z polity-
ką rządu i o tym także się mówiło wcześniej – to 
jest przeznaczenie specjalnych środków, utworze-
nie specjalnego funduszu na transformację ener-
getyczną, chodzi o kwotę 10 miliardów zł, która 
miałaby być przeznaczona na ten cel. Ta sprawa 
transformacji energetycznej, o której mówimy, 
a która jest niezwykle istotna w tej chwili, jest 
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ciągle pomijana w taki sposób zasadniczy. I cho-
dzi o to, żeby ją wyraźnie wyartykułować i żeby 
podejmować wyraźne inwestycje w tym obszarze.

Kolejna istotna kwestia – i to jest największa 
poprawka w naszym budżecie – to jest poprawka 
zwiększająca środki dla Narodowego Funduszu 
Zdrowia na cele związane z funkcjonowaniem 
służby zdrowia. Przeznaczamy na ten cel 20 mi-
liardów zł, taka jest propozycja, zwiększenie do-
tacji o 20 miliardów zł. To jest znaczny wzrost, 
ale uważamy, że właśnie służba zdrowia jest naj-
istotniejszym priorytetem br. Ponieważ wiemy, 
w jak trudnej sytuacji, także w związku z sytuacją 
pandemiczną, jest służba zdrowia. Ten wzrost 
o 20 miliardów zł to jest wzrost prawie 20-pro-
centowy w stosunku do tego, jakimi środkami 
dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Proponujemy także zwiększenie środków na 
wynagrodzenia dla pracowników administracji 
w sądach i prokuraturach, pracowników admini-
stracji Policji i Straży Granicznej. To są poprawki 
czwarta i piąta. Pracownicy obsługi, admini-
stracji pracujący na rzecz wspomnianych służb 
są wyraźnie słabiej wynagradzani, niż to wyni-
kałoby z sytuacji i kondycji ogółu zatrudnionych 
w Polsce. Na ten cel przewidujemy łącznie kwotę 
690 milionów zł.

Przywróciliśmy równocześnie – i to jest po-
prawka nr 3 – środki, o które Sejm pomniej-
szył subwencję oświatową dla samorządów 
przeznaczoną na finansowanie zadań na rzecz 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz osób 
posługujących się językiem regionalnym, czyli ję-
zykiem kaszubskim. To była kwota pomniejszają-
ca w wysokości 39 milionów 800 tysięcy zł. I Sejm 
zdecydował, że te środki przeznacza na finanso-
wanie nauczania języka polskiego w Niemczech. 
Komisja nie proponuje zlikwidowania tej rezer-
wy przeznaczonej na finansowanie nauki języka 
polskiego. Uważamy, że jeżeli to wynika z priory-
tetów rządu, to taką decyzję przecież rząd ma pra-
wo podejmować. Niemniej jednak uważamy, że 
pomniejszanie dotacji na mniejszości narodowe, 
mniejszości etniczne, osoby posługujące się języ-
kiem kaszubskim jest po prostu niedopuszczal-
ne. I ta sprawa wywołała duże protesty w Polsce 
i bardzo wielu senatorów się pod tą poprawką 
podpisało. To była poprawka przygotowana przez 
Komisję Nauki, Edukacji i Sportu.

Proponujemy także, aby zostało sfinansowa-
ne, jako specjalna rezerwa, funkcjonowanie te-
lefonów zaufania. Podczas pracy na posiedzeniu 

komisji pan senator Mróz pytał, czy to powinien 
być telefon, w liczbie pojedynczej, czy telefony, 
w liczbie mnogiej. Ta kwestia jest jakby… My nie 
chcemy o tym decydować. To jest sprawa mi-
nistra. Rezerwa jest przeznaczona na to, żeby 
minister to zorganizował, ogłosił konkurs na 
funkcjonowanie telefonu lub telefonu zaufania, 
tak żeby on po prostu zaczął funkcjonować. Jak 
wiemy, ostatnimi czasy telefon zaufania, który 
ma już w Polsce długą, wieloletnią tradycję, prak-
tycznie przestał działać. Zagwarantowanie środ-
ków na uruchomienie tego programu wydaje się 
racjonalne. Zależy nam na tym, aby nie docho-
dziło do tragedii.

Kolejna poprawka to poprawka przygotowana 
przez komisję petycji, ale zmodyfikowana przez 
komisję budżetu. Jest to kwestia dotycząca finan-
sowania 2 służb specjalnych, Agencji Wywiadu 
i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Okazało 
się, że w projekcie budżetu na rok 2022 ograniczo-
no budżet tych instytucji do prawie 80% budżetu 
z roku poprzedniego. Te służby na posiedzeniach 
komisji wyraźnie wskazywały, że tak znaczne 
ograniczenie środków praktycznie uniemożliwi 
ich funkcjonowanie. To było w zasadzie takie naj-
większe cięcie w budżecie państwa w stosunku 
do budżetu z roku poprzedniego. I podjęliśmy de-
cyzję, że środki zostaną na ten cel przeznaczone.

Kolejna istotna poprawka to jest poprawka 
zwracająca ponownie środki na finansowanie 
Polonii do Senatu. Pieniądze, które były w gestii 
ministra spraw zagranicznych i prezesa Rady 
Ministrów, mają wrócić. Jest to kwota 75 milio-
nów zł. Nie ruszamy środków, które są na ten cel 
w ministerstwie kultury.

Sprzeciwiamy się także – to jest poprawka 
dziesiąta – emisji obligacji dla telewizji publicznej.

Bardzo ważne poprawki to poprawka jedena-
sta i poprawka dwunasta w naszym zestawie-
niu. Urealniają one wskaźniki inflacji. Państwo 
na pewno zauważyliście, zwróciliście uwagę na 
to, że ustawa budżetowa na rok bieżący jest usta-
wą, w której wskaźniki inflacji z założenia… Ta 
ustawa budżetowa została przygotowywana na 
podstawie nierealnych, nierzeczywistych wskaź-
ników. Poszczególni dysponenci części budżetu 
otrzymali polecenie, aby przygotować projekt 
swojej części budżetu przy inflacji na poziomie 
2,8%. W samej ustawie budżetowej została wpi-
sana inflacja na poziomie 3,3%. My ją urealniamy, 
podnosimy do poziomu – to jest zapis w art. 17 
– jaki podał pan prezes Narodowego Banku 
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Polskiego na koniec listopada. Jak państwo wiecie, 
na koniec grudnia inflacja była jeszcze wyższa. 
On podawał 7,6%, a Główny Urząd Statystyczny 
już w grudniu podał, że inflacja wynosi powyżej 
8%, blisko 9%. W związku z tym o 0,2% podnosi-
my wskaźnik inflacji związany ze świadczeniami 
emerytalnymi i rentowymi.

Proponujemy także przeznaczenie specjalnych 
środków, utworzenie rezerwy na finansowanie 
lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży 
z kwotą dotacji 100 milionów zł.

Tradycyjnie rekomendujemy przyjęcie po-
prawki na zwiększenie środków dla Europejskiego 
Centrum Solidarności. Jest to symboliczny gest, 
nie w sensie finansowym, bo 4 miliony zł to jest 
duża rzecz, ale pokazujący, jak ważne dla nas, dla 
Polski jest Europejskie Centrum Solidarności, 
które przechowuje tę wielką tradycję, wielkie idee 
Solidarności, które towarzyszą nam przynajmniej 
od roku 1980.

No i ostatnia… Tworzymy poprawkę związa-
ną z przeciwdziałaniem dyskryminacji i prze-
mocy, także przemocy w  rodzinie, z  kwotą 
50 milionów zł.

Proponujemy przyjęcie poprawki zwiększają-
cej środki na dopłaty dla rolników na zakup na-
wozów. To jest poprawka bardzo ważna, możliwe, 
że kwota jest tu trochę za mała. Widzimy, w jaki 
sposób ceny nawozów rosły w ostatnich miesią-
cach i jak rosną teraz. To jest po prostu szok dla 
wszystkich.

Proszę państwa, zgodnie z  Regulaminem 
Senatu jestem zobowiązany do przekazania in-
formacji, które poprawki i dlaczego zostały przez 
naszą komisję nieuwzględnione.

Część tych poprawek została skonsumowana. 
Tzn. poprawki, które przygotowały komisje, zo-
stały skonsumowane przez poprawki przygoto-
wane przez senatorów członków Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych.

Przede wszystkim proponujemy nieprzy-
jęcie poprawki przygotowanej przez Komisję 
Regulaminową, Etyki i  Spraw Senatorskich, 
w  której komisja proponuje m.in. obniżenie 
środków Kancelarii Prezydenta głównie – i to 
wzbudziło najwięcej wątpliwości ze strony se-
natorów członków komisji – na Biuro Polityki 
Międzynarodowej. Uznaliśmy, że jednak ta spra-
wa nie powinna być w taki sposób regulowana, 
poprzez budżet państwa, że to jest dość istotny 
element. A więc podjęliśmy decyzję o nieuwzględ-
nieniu tej poprawki. A jeżeli senatorowie uznaliby, 

że należałoby ją przeredagować, zmienić czy z in-
nych źródeł sfinansować cele, o których mówi, to 
oczywiście kwestia jest otwarta.

Nie uwzględniliśmy także opinii Komisji 
Spraw Emigracji i  Łączności z  Polakami za 
Granicą. Jej poprawka została skonsumowana 
przez poprawkę przygotowaną przez senato-
rów na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, ponieważ ta większa poprawka wy-
raźnie mówi o tym, żeby całe środki, jakie pro-
ponujemy, znajdowały się w gestii Kancelarii 
Senatu, w wysokości 77 milionów 529 tysięcy. 
A senacka komisja do spraw Polonii proponowa-
ła dużo mniejszą kwotę.

Nie przyjęliśmy także 2 poprawek Komisji 
Zdrowia, ponieważ przeredagowaliśmy je i zapro-
ponowaliśmy trochę inne rozwiązanie. Komisja 
Zdrowia proponowała w pierwszej poprawce, aby 
przeznaczyć 20 miliardów zł na cele związane 
ze służbą zdrowia. W drugiej poprawce propo-
nowała przeznaczyć środki na leczenie niepłod-
ności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in 
vitro. Większość Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych zaproponowała, aby w 1 popraw-
ce, dotyczącej środków na Narodowy Fundusz 
Zdrowia, uwzględnić te 2 elementy, a więc środki 
na in vitro oraz na całą pozostałą służbę zdrowia. 
Wyraźnie wskazano, że na cel in vitro powinno 
być uwzględnione w budżecie te 100 milionów zł. 
Jeżeli senatorowie uznają jednak, że szczególnie 
to rozwiązanie zajmujące się służbą zdrowia… To 
oczywiście jest kwestia otwarta.

Nie przyjęliśmy też w tym kształcie, jaki przy-
gotowała komisja praw człowieka, poprawki doty-
czącej zmian w finansowaniu Sądu Najwyższego 
i naczelnych organów sądownictwa, która prze-
znaczała dodatkowe środki dla rzecznika praw 
obywatelskich i  Agencji Wywiadu. Myśmy ją 
także zmienili. Uznaliśmy – także po konsul-
tacjach z rzecznikiem praw obywatelskich – że 
chyba te środki, jakimi dysponuje rzecznik praw 
obywatelskich, są wystarczające na tym etapie 
prac nad budżetem. Rzecznik też je akceptuje. 
Tak więc uznaliśmy – mówię o większości ko-
misji – że lepiej przeznaczyć te środki właśnie na 
funkcjonowanie obszarów, gdzie środki wyraźnie 
zostały obniżone, a więc na Agencję Wywiadu i na 
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

To były poprawki, które zostały odrzucone 
przez komisję, niezaakceptowane, zostały ina-
czej przyjęte lub nieuwzględnione. I tę informa-
cję przekazuję zgodnie z regulaminem.
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Proszę państwa, teraz chciałbym powiedzieć 
kilka zdań takich ogólnych związanych z pracą 
nad budżetem państwa na rok 2022.

Największy problem związany z pracą nad 
ustawą budżetową wynika z tego, że, niestety 
ciągle mamy – i to już jest przynamniej drugi 
raz – sytuację, że budżet państwa na rok bieżący 
nie jest przejrzysty, nie jest jednoznaczny. Duża 
część wydatków, które związane są z funkcjono-
waniem państwa, znajduje się poza budżetem, 
a w związku z tym znajduje się poza kontrolą par-
lamentarną. Myśmy na ten temat zwracali uwagę 
i podczas prac nad ustawą okołobudżetową, i pod-
czas specjalnego seminarium Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, i wyraźnie wskazywa-
liśmy wtedy, że niedopuszczalne jest to, aby duża 
część wydatków – można by nawet powiedzieć, 
że w praktyce funkcjonuje tu równoległy budżet 
– znajduje się poza budżetem państwa. A jeżeli 
dołożymy do tego, że ogromna część wydatków 
w budżecie państwa, w tym, który uchwalamy, to 
są wydatki sztywne – sztywne, czyli wynikające 
z innych ustaw – to okazuje się, że wpływ parla-
mentu na kształtowanie wydatków jest bardzo, 
bardzo ograniczony.

Zwracamy też uwagę, że np. 15 miliardów zł… 
Bo są też np. emisje – i tego też nie możemy za-
akceptować, uważamy, że to jest błędny sposób 
działania, że duża część wydatków ma być fi-
nasowania poprzez emisję obligacji. Na to też 
konsekwentnie nasza komisja i ja zwracamy uwa-
gę. W tym budżecie wpisuje się np. to, że Bank 
Gospodarstwa Krajowego będzie mógł wyemito-
wać 15 miliardów obligacji, 5,5 miliarda obligacji…

(Sygnał timera)
…może być wyemitowanych na finansowa-

nie zadań związanych z uczelnią, z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Fundusz Modernizacji Sił 
Zbrojnych, Fundusz Reprywatyzacji – do 20 mi-
liardów zł. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 
– też ogromny budżet. Co więcej, myśmy nawet 
próbowali dowiedzieć się, w jaki sposób…

Ja rozumiem, że ten znak… Pan marszałek 
dał znak, że powoli czas sprawozdawcy komisji 
dobiega…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Tak, ale sprawoz-
dawców traktujemy z większą pobłażliwością.)

To prosiłbym o jeszcze chwilę uwagi. Ja już 
nie będę tak… To sprawozdanie nie będzie tak 
długie, jakie robił kiedyś pan poseł przewodni-
czący Goryszewski – on w tamtych czasach miał 
prawo do sprawozdawania przez 4 godziny – ale 

chciałbym jeszcze parę minut zająć. I już króciut-
ko powiem, bo słyszę…

(Głos z sali: Dziękujemy, dziękujemy.)
Już króciutko powiem. A więc jest kwestia tych 

właśnie obligacji i braku kontroli nad tymi środ-
kami. Dzisiaj praktycznie nie jest możliwa kon-
trola parlamentu nad wydatkowaniem środków 
z funduszu COVID. Co więcej, nie tylko my jako 
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, jako 
senatorowie czy posłowie nie mamy prawa dostę-
pu do informacji o wydatkowaniu środków z tego 
budżetu – otrzymaliśmy informację mówią-
cą wprost, że nie mamy prawa dostępu do tych 
informacji – ale nawet Najwyższa Izba Kontroli 
nie ma do tego prawa. Mówił o tym pan dyrek-
tor Jarosz, odpowiedzialny za kontrolę instytu-
cji budżetowych – powiedział, że Najwyższa Izba 
Kontroli, która próbowała otrzymać informacje 
o sposobie wydatkowania środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID, też nie mogła otrzymać 
takich informacji, ponieważ, jak mówi dysponent 
tymi środkami, to jest tajemnica bankowa, bo są 
to środki, które są w gestii Banku Gospodarstwa 
Krajowego. A Fundusz Przeciwdziałania COVID 
w dużej części pochodzi z dochodów budżetu pań-
stwa, pochodzi z emisji obligacji państwowych, 
a poza tym są to środki publiczne, więc jest w ogó-
le niezrozumiałe to, że jakaś część, duża część wy-
datków publicznych jest w ogóle poza kontrolą 
dotyczącą budżetu państwa.

I kolejna sprawa. Zwróciliśmy na to uwa-
gę podczas pracy Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych. Do 30 listopada 2022 r. będą mogły 
być realizowane wydatki w ramach tzw. wydat-
ków niewygasających. I te wydatki niewygasające 
także są praktycznie poza kontrolą parlamentu. 
Bo, jak pewnie państwo się orientujecie, mini-
ster finansów jest zobowiązany do przedstawia-
nia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 
poprzedni chyba do końca maja czy do końca 
czerwca roku następnego, ale skoro te wydatki 
będą realizowane do końca roku 2022, to kontrola 
tego, jaki jest ich poziom i jaki jest sposób ich wy-
datkowania, nie jest praktycznie możliwa.

I teraz – a na to zwracają uwagę także nasi 
eksperci – sprawy dotyczące wydatków inwesty-
cyjnych. W budżecie państwa znowu, po raz kolej-
ny, bo tak jest już z roku na rok, spadają wydatki 
majątkowe, a więc te, które powinny mieć cha-
rakter prorozwojowy. I oczywiście znowu część 
wydatków jest realizowana poza budżetem, tak 
że do końca nie wiadomo, jakie środki na to idą 
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i na jakie cele są one wydatkowane. A więc chcę 
powiedzieć tylko tak i to może rzeczywiście wy-
starczy. Już nie chcę przedłużać tej dyskusji, może 
w następnych pytaniach i odpowiedziach będzie 
można tę kwestię uzupełnić. Chcę powiedzieć 
z całą mocą, że budżet państwa, który ustalamy, 
stanowi tylko fragment gospodarki finansowej 
państwa. O tym mówią także wszyscy 3 nasi eks-
perci, o tym mówi się właściwie publicznie. Otóż 
budżet państwa, czyli ustawa, którą przyjmuje-
my, dotyczy tylko fragmentu wydatków publicz-
nych, a istotą tej właśnie ustawy budżetowej – to 
dotyczy w ogóle wszystkich środków finanso-
wych, które są do dyspozycji państwa – jest to, 
że ona powinna być pod kontrolą parlamentu. Ale 
co to znaczy, że ma być pod kontrolą parlamentu? 
To znaczy, że opinia publiczna, czyli każdy oby-
watel, ma mieć dostęp do tego, ile środków wydaje 
się na jaki cel. Te środki pochodzą przecież z na-
szych podatków.

Państwo pewnie – i to już ostatnie zdanie 
w tej sprawie – zwróciliście uwagę na to, że 
te propozycje, które przyjęła Komisja Budżetu 
i Finansów Publicznych, opierają się na dość 
istotnym wzroście dochodów budżetowych. 
Otóż uważamy – większość Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych tak uważa – że budżet 
państwa został skonstruowany w taki sposób ze 
względu na to, że brano pod uwagę nierzeczy-
wiste wskaźniki dotyczące inf lacji, dotyczące 
wzrostu produktu krajowego brutto. Jak mówi-
łem, od poziomu 2,8% – bo takie były założenia, 
takie wskaźniki otrzymali dysponenci poszcze-
gólnych części budżetowych – do realnego pozio-
mu inf lacji w roku przyszłym, czyli, jak dzisiaj 
mówimy, to już w bieżącym roku, jest ogrom-
na przepaść. A szacuje się, że wzrost inf lacji o 1 
punkt procentowy to dodatkowe dochody budże-
tu państwa rzędu 5 miliardów zł.

Równocześnie uważamy, że niedoszacowane 
zostały dochody Narodowego Banku Polskiego. 
One znowu zostały zapisane na bardzo niskim 
poziomie. W roku ubiegłym zapisana wpłata do 
budżetu państwa, wpłata Narodowego Banku 
Polskiego, też była niewielka, ale ona wielokrot-
nie wzrosła na koniec roku. Dzisiaj jesteśmy prze-
konani – także ze względu na zmiany w kursach 
walut, bo to zależy od zmian w kursach walut, 
które mogą zostać z łatwością oszacowane przez 
ministra finansów – że te kwoty powinny być 
urealnione, że do budżetu państwa powinny być 
wpisane realne kwoty.

A drugą sprawą jest to, że chaotycznie… Nie, 
to trzecia sprawa. Chaotycznie pracuje się nad… 
To też ma związek z tymi sprawami. To jest oczy-
wiście uzasadnione w związku z tą inflacją, ale tu 
chodzi o chaotyczne działania polegające na tym, 
że mówi się, że od 1 lutego do zera zostanie obni-
żony podatek na żywność, że wyraźnie obniżony, 
do 8%, zostanie podatek na paliwa itd. To prowa-
dzi do kompletnego rozedrgania.

W zasadzie, tak na dobrą sprawę, powinna 
być… Gdyby minister finansów rzetelnie pod-
chodził do ustawy budżetowej, to zostałaby 
przyjęta poprawka, duża poprawka – mogliby 
ją zgłosić senatorowie, wcześniej mogli to zro-
bić posłowie – która byłaby de facto nowym 
budżetem państwa. Tak robiono w różnych sy-
tuacjach, i to wielokrotnie. Czasami zgłaszane 
były autopoprawki. Tak było wcześniej, gdy to 
było formalnie możliwe. Robiono to poprzez au-
topoprawkę rządu, która była de facto nowym 
dokumentem, lub też było to przeprowadzane 
w formie poprawek sejmowych albo senackich. 
Dzisiaj ze strony rządu – przynajmniej do tej 
pory tak było, jeszcze mamy trochę czasu – woli 
współpracy w tej sprawie nie ma.

My jako Komisja Budżetu i  Finansów 
Publicznych jesteśmy gotowi współpracować 
z ministrem finansów i chcielibyśmy, żeby ta 
ustawa budżetowa była rzeczywiście rzetelnie 
przygotowana, żeby ona rzeczywiście odzwiercie-
dlała te wielkości, jakie są związane z dochodami 
budżetu państwa, i określała, jakie są prawdzi-
we wydatki. Oczekujemy także informacji o tym, 
w jaki sposób są wydatkowane środki z tych źró-
deł pozabudżetowych. Jak mówię, jesteśmy goto-
wi do współpracy, jesteśmy gotowi zaakceptować 
takie poprawki, które rzeczywiście będą ureal-
niały te wskaźniki, które będą pokazywały, jaki 
ten budżet faktycznie jest. Inaczej za 2, 3 miesiące 
przyjdzie minister i powie: robimy nowelizację 
ustawy budżetowej. Budżet powinien być co do 
zasady uchwalany w taki sposób, żeby był real-
ny przez cały rok. W przeszłości, gdy były więk-
sze problemy z inflacją, to się udawało. No, jak 
się mówi jeszcze w czerwcu, we wrześniu, nawet 
w październiku, że nie ma problemu z inflacją, to 
dochodzi do takiej sytuacji, z jaką mamy do czy-
nienia dzisiaj.

Jeszcze raz wnoszę o przyjęcie… wnosimy 
o przyjęcie ustawy z poprawkami, które zostały 
zgłoszone na posiedzeniu. Dziękuję bardzo, Panie 
Marszałku. (Oklaski)
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MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu.
W tej chwili poproszę sprawozdawcę mniej-

szości Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, 
pana senatora Grzegorza Biereckiego, o przedsta-
wienie wniosku mniejszości komisji.

Chciałbym w tym momencie zaznaczyć, że 
sprawozdawców będziemy traktować, że tak 
powiem, pobłażliwie i ustawię 20 minut, ale je-
żeli będzie potrzeba kolejnych 5 minut, tak jak 
panu przewodniczącemu Kleinie, to również je 
przydzielimy. Jednak wstępna analiza wyników 
wykorzystywania maszynek mierzących czas po-
kazuje, że największe przekroczenia są w przy-
padku zadawania pytań. Dlatego zobowiązałem 
marszałków prowadzących, żeby po upływie mi-
nuty, jeżeli ten czas jest przekroczony znacznie… 
Przypomnę, że marszałek ma prawo wyłączenia… 
możliwość wyłączenia mikrofonu senatora pyta-
jącego z miejsca. Proszę więc samemu się limito-
wać, bo jak pokazały pomiary, sesja pytań, która 
miała trwać, powiedzmy, 30 minut, trwała prawie 
90 minut, dlatego że większość pytających prze-
kraczała czas. Ale to tylko uwaga porządkowa, 
niedotycząca oczywiście wystąpienia pana spra-
wozdawcy, pana senatora Biereckiego.

Bardzo proszę.

SenatoR SPRaWozdaWca 
GrzeGorz Bierecki 

Myślałem, że mówi pan o senatorze Kleinie, ja 
jeszcze nie zacząłem mojego wystąpienia.

Mam przyjemność przedstawić państwu 
sprawozdanie mniejszości, które zawiera wnio-
sek o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Został 
on zgłoszony z kilku powodów. Postaram się je 
w ciągu tych 20 minut wyłuszczyć i precyzyjnie 
pokazać błędy w sposobie procedowania nad tą 
ustawą, do których doszło podczas prac komisji, 
tzn. błędy w założeniach przyjętych do oceny tej 
ustawy.

Proszę państwa, budżet państwa jest planem 
finansowym, który zakłada minimalne docho-
dy i maksymalne wydatki. Ta zasada we wszyst-
kich kadencjach, w których miałem przyjemność 
obserwować prace budżetowe, była przestrzega-
na. Mówimy tutaj o minimalnych wydatkach, 
czyli mówimy tutaj o tym, aby… Przepraszam, 

mówimy tutaj o minimalnych dochodach, czy-
li mówimy tutaj o zasadzie niezawyżania tych 
dochodów, bo trzeba racjonalnie, powściągli-
wie planować dochody budżetowe. Mówimy też 
o maksymalnych wydatkach, które zapisujemy 
w budżecie, zakładając, że wszyscy dysponenci 
tych środków, kierując się zasadą gospodarno-
ści, będą starali się te wydatki ograniczać tak, 
abyśmy na koniec okresu budżetowego mieli jak 
najmniejszy deficyt, abyśmy jak najmniej musie-
li pożyczać i w jak najmniejszym stopniu obcią-
żać przyszłe pokolenia Polaków przyjmowanym 
długiem na zrealizowanie wydatków, które my 
podejmujemy. Ta zasada została tutaj złamana, 
w kilku przypadkach złamana.

Zacznę od najprostszej sprawy, czyli zawyże-
nia zysku Narodowego Banku Polskiego, który 
trafia do budżetu. Projekcje przedstawione przez 
Narodowy Bank Polski zostały prawidłowo od-
zwierciedlone w budżecie, NBP planuje taki zysk. 
Parlament byłby w stanie w sposób odpowiedzial-
ny dokonać zmiany tej projekcji tylko wtedy, gdy 
NBP w swoim sprawozdaniu – przypomnę, spra-
wozdaniu zaudytowanym, przyjętym przez Radę 
Polityki Pieniężnej – wykazałby wyższy zysk. 
Wtedy moglibyśmy wpisać te dodatkowe pienią-
dze. Ale to jest mniejszy problem.

Ważniejszym problemem – to jest to, do cze-
go doszło w trakcie prac w komisji – jest zawy-
żenie prognoz przychodów podatkowych. Stąd te 
magiczne pieniądze, które mój szanowny przed-
mówca chciałby przeznaczyć na tak wiele waż-
nych celów społecznych. One się biorą właśnie 
z zawyżenia prognoz przychodów podatkowych.

W gruncie rzeczy to, co senatorowie większo-
ści komisji zrobili, jest powtórzeniem tego, z czym 
mieliśmy do czynienia w Sejmie, tj. 20 miliar-
dów zł na ochronę zdrowia, 10 miliardów zł na 
transformację energetyczną, 6,5 miliarda zł na 
podwyżki płac dla nauczycieli i innych w sferze 
budżetowej. To są te same poprawki, nad który-
mi już pracował Sejm. Ale zdecydowano się po-
wtórzyć ten sam manewr w Senacie, zakładając, 
że większość zaakceptuje taki sposób planowania 
finansów publicznych.

Mój kolega przedmówca poświęcił w swoim 
wystąpieniu sporo czasu kwestii procedury po-
prawiania wskaźników budżetowych. Musimy 
pamiętać, że rząd nie może składać autopo-
prawek. Budżet, który trafia do Sejmu, jest już 
dla rządu wiążący. Sejm wprowadził popraw-
ki, które wynikają ze zmieniającej się sytuacji, 
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ze zmieniającego się otoczenia gospodarczego, 
także ze wzrostu inflacji. Przypomnę, że jedną 
z ważnych poprawek, którą wprowadził Sejm, 
było stworzenie 6-miliardowej rezerwy na prze-
ciwdziałanie skutkom wzrostu inflacji. Te środki 
już są w budżecie. Należy też pamiętać o tym, co 
w czasie posiedzenia komisji pan minister wska-
zywał, że budżet w dużym stopniu jest budżetem, 
który w części planowanych wydatków nie pod-
lega przymusowi indeksacji inflacyjnej. Jest tyl-
ko kilka pozycji niewiele znaczących w budżecie, 
gdzie taki obowiązek indeksacji się pojawia, m.in. 
to dotyczy wydatków na szkoły wyższe. Te ewen-
tualne zwiększone wydatki w całości pokrywa 
przyjęta przez Sejm rezerwa.

Zastanawiam się, co jeszcze powinienem 
powiedzieć na temat inflacji… Powinienem po-
wiedzieć o  jeszcze jednej rzeczy, która doty-
czy sposobu prac komisji, a także sposobu prac 
Senatu. Pozwolę sobie tutaj na taką trochę na-
ukową uwagę, przywołam Miltona Friedmana, 
noblistę, który stworzył takie dzieło dotyczą-
ce wpływu oczekiwań inf lacyjnych na real-
ną inf lację. Wpływ oczekiwań inf lacyjnych… 
Oczekiwania inf lacyjne wyprzedzają, według 
tego noblisty, realną inflację, więc sposób wpły-
wania na te oczekiwania inflacyjne, kształtowa-
nie tych oczekiwań inflacyjnych skutkuje realną 
inflacją. To jest taka samospełniająca się przepo-
wiednia. I te prace nad budżetem państwa, któ-
re toczą się w końcówce roku, na początku roku 
w Senacie, są obserwowane przez przedsiębior-
ców, którzy tworzą własne budżety, którzy pla-
nują ceny także swoich produktów i usług. Zatem 
zawyżanie tych oczekiwań inf lacyjnych może 
mieć wpływ na realną inflację, a w konsekwen-
cji także na oczekiwania płacowe, które mogą 
prowadzić do niewydolności niektórych przed-
siębiorstw. Te oczekiwania, taka spirala inflacyj-
no-płacowa, która może się tutaj nakręcić… Nie 
chciałbym, żeby Senat się do tego przyczyniał. 
O, tak chciałbym powiedzieć. Zatem to, że rząd 
przyjął wskaźniki inf lacyjne, które w trakcie 
tworzenia ustawy, były zgodne z projekcją NBP, 
a także były wtedy zgodne z konsensusem rynko-
wym… Ta inflacja niebywale przyspieszyła z po-
wodu czynników zewnętrznych, jakimi są ceny 
energii, którymi obecnie manipulują mocarstwa. 
A więc wskaźniki inf lacyjne, które są przyjęte 
w budżecie, nie wymagają korekty, one nie wy-
magają korekty. Jedynym skutkiem takiej korek-
ty byłoby niebezpieczne zawyżanie przychodów 

i składanie obietnic bez pokrycia wobec naszych 
obywateli.

Mój przedmówca przedstawił poprawki. 
Wiem, że pan minister także będzie zabierał głos 
– stanowisko rządu wobec wszystkich tych po-
prawek było negatywne – więc ja nie będę zastę-
pował pana ministra w moim wystąpieniu. Ale 
chciałbym państwu senatorom zwrócić uwagę na 
to, komu odbierają pieniądze senatorowie więk-
szości komisyjnej. Otóż odbierają je Trybunałowi 
Konstytucyjnemu, chociaż w Sejmie wydatki na 
rzecz Trybunału Konstytucyjnego zmniejszono 
o 1 milion 642 tysiące zł. Odbierają je Krajowej 
Radzie Radiofonii i Telewizji – i tutaj poziom 
zmniejszenia wynikający z 2 poprawek faktycznie 
zagraża realizacji zadań tej instytucji i jej funk-
cjonowaniu, bo jest to zmniejszenie o 30,15% czyli 
obcięcie budżetu o ponad 30%. Zabierają też IPN-
owi 50 milionów zł. Zabierają pieniądze Sądowi 
Najwyższemu – tutaj mamy do czynienia z po-
prawką o charakterze wręcz deficytowym – i Sąd 
Najwyższy traci 10 milionów zł. Odbierają rekom-
pensaty za zwolnienia z abonamentu Telewizji 
Polskiej i Polskiemu Radiu, zapominając o tym, 
że konsekwencją byłoby zniesienie tych zwol-
nień z abonamentu, z których korzystają nasi 
obywatele. Odbierają pieniądze także Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów – zgodnie z poprawką 
nr 13 wydatki bieżące spadają o 100 milionów zł, 
czyli o 42,9% procent, a zgodnie z następną po-
prawką, poprawką nr 15, one spadają o dodat-
kowe 50 milionów zł, co stanowi 21,5% budżetu 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wreszcie, 
i tutaj jest, jak myślę, wisienka na torcie, w cza-
sie pandemii odbierają pieniądze także Agencji 
Rezerw Strategicznych, 33% środków Agencji 
Rezerw Strategicznych ma zniknąć z tego budże-
tu, ma pójść na inne zadania niż te, które reali-
zuje Agencja Rezerw Strategicznych. A wszyscy 
widzimy, jak ważna jest ta instytucja w okresie 
pandemii.

Muszę się także ustosunkować do ostatniej 
uwagi, którą przedstawił pan senator Kleina, tj. 
kwestii relacji pomiędzy funduszami a budżetem 
państwa, bo wrażenie, jakie mógłby odnieść nie-
doinformowany słuchacz, byłoby takie, że nagle 
pojawiły się jakieś pieniądze poza kontrolą i ktoś 
je wydaje, nie wiadomo jak. Przypomnę pań-
stwu, że mamy do czynienia z dość długą historią 
funkcjonowania funduszy. Pamiętam, że fundusz 
drogowy został wyodrębniony chyba w 2011 r., 
w kadencji przypadającej na 2011 r. Pan senator 
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Kleina pewnie lepiej to pamięta, bo wtedy prze-
wodniczył komisji. To chyba wtedy się to wyda-
rzyło. Teraz po prostu jest więcej pieniędzy w tych 
funduszach. Wtedy został wypracowany model, 
a teraz jest więcej pieniędzy w tych funduszach, 
które są obok budżetu. Dlaczego jest ich więcej? 
No, mamy do czynienia z funduszami, które mia-
ły przeciwdziałać – i przeciwdziałają – skutkom 
pandemii. Ogromne pieniądze, ogromne pienią-
dze poszły na ratowanie polskich przedsiębiorstw. 
Ogromne pieniądze poszły na ratowanie miejsc 
pracy. To, że Polska po pandemii ma tak znako-
mite wskaźniki bezrobocia, to też jest przecież za-
sługa funkcjonowania tych środków. A dlaczego 
to musiało być w funduszach, a nie w budżecie? 
Planując wydatki, zawsze musimy sobie zadać 
pytanie: skąd te pieniądze? Gdyby nie konstruk-
cja tych funduszy, to źródło środków, których po-
trzebowaliśmy na wydatki na walkę z pandemią, 
musiałoby się znajdować prawdopodobnie poza 
Polską, musielibyśmy prawdopodobnie zaciągać 
zobowiązania na rynkach zagranicznych, oddać 
wpływ na nasze finanse podmiotom zagranicz-
nym. Dzięki tej konstrukcji, dzięki konstruk-
cji, w ramach której obligacje emitowane przez 
Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa 
Krajowego mogą być nabywane przez Narodowy 
Bank Polski, dzięki odważnym decyzjom i no-
watorskim rozwiązaniom, jakie zostały przyję-
te przez Narodowy Bank Polski i Ministerstwo 
Finansów, udało się przeprowadzić tę operację 
skutecznie, bez ryzyka dla budżetu i niskim kosz-
tem. Jeśli za to mamy być winieni, to znaczyłoby, 
że piekło wygląda inaczej. Prawda? Tyle o tych 
funduszach.

Mój szanowny przedmówca nic nie powie-
dział o tym, jaki jest ten budżet. Otóż, proszę pań-
stwa, budżet na rok 2022 został przygotowany ze 
znacznym zwiększeniem przychodów i wydat-
ków. To jest większy budżet, który wskazuje, że 
po 7 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości do-
chody i wydatki budżetowe będą wyższe o blisko 
200 miliardów zł, a więc blisko o 70% wyższe niż 
w roku 2015, ostatnim roku rządów PO–PSL. Plan 
dochodów został oparty na założeniach konser-
watywnych i realistycznych. Najważniejsze do-
chody zaplanowane w budżecie, czyli dochody 
z podatku VAT, to kwota 231,4 miliarda zł, z PIT– 
67 miliardów zł. To oznacza, że podobna kwota 
trafi do budżetu jednostek samorządu terytorial-
nego, ponieważ one mają ok. 50% udziału w tym 
podatku. Dalej: 51 miliardów zł z podatku CIT 

– stąd też dodatkowe 20 miliardów zł do jedno-
stek samorządów – i 78 miliardów zł wpływów 
z akcyzy. Pozostałe przychody, także zwiększo-
ne, to przychody niepodatkowe. Co ważne, w tych 
wszystkich projekcjach zostały już uwzględnione 
skutki obniżenia podatku PIT, które obowiązują 
od 1 stycznia, w tym wprowadzenie wynoszącej 
30 tysięcy zł kwoty wolnej i podniesienie z 85 ty-
sięcy do 120 tysięcy zł wartości drugiego pro-
gu podatkowego, w którym obowiązuje wyższa 
stawka podatków, a także zwolnienie z PIT rodzin 
z czwórką i więcej dzieci. Te wpływy pokazują, że 
po 7 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości ska-
la uszczelnienia systemu podatkowego przynosi 
spodziewane efekty.

Ponieważ czas upływa, ja pozwolę sobie ocze-
kiwać na pytania i ponowić wniosek mniejszo-
ści komisji o przyjęcie tej ustawy bez poprawek 
z powodów, które obszernie wyjaśniłem. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające dłużej niż minutę… przepraszam, 
nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów 
sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę, pytanie do pana senatora Biereckiego 
– pan senator Aleksander Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuje bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, sprawozdawca większości, 

mówiąc o budżecie, w zasadzie niewiele powie-
dział o budżecie. Pan mówi o wzroście dochodów 
i chciałbym, żeby to wybrzmiało. Jaki był wzrost 
dochodów budżetu państwa w roku 2022, w zało-
żeniach budżetowych, w stosunku do dochodów 
w 2015 r.?

A w związku z tym, że z tych 16 poprawek naj-
większą poprawką jest poprawka dotycząca wła-
śnie służby zdrowia, której obiecuje się, tak jak 
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to już pan wyjaśniał, 20 miliardów zł bez pokry-
cia, chciałbym zapytać – jeżeli oczywiście ma pan 
taką wiedzę – jak wyglądało finansowanie służby 
zdrowia w 2015 r. i o ile wzrosły nakłady na służbę 
zdrowia. Proszę to powiedzieć, oczywiście jeżeli 
ma pan taką wiedzę, a jeżeli nie, to później popy-
tam ministra. Dziękuję.

SenatoR 
GrzeGorz Bierecki 

Dziękuję bardzo.
Ja mówiłem o wzroście dochodów i wydatków 

budżetowych o blisko 200 miliardów zł w stosun-
ku do tego, co było w 2015 r. Jeśli chodzi o te dane 
dotyczące finansowania służby zdrowia, to wzro-
sty są podobne. Przypomnę, że w poprzedniej ka-
dencji przyjęliśmy stosowne regulacje ustawowe, 
które gwarantują schodkowe wzrosty wydat-
ków na służbę zdrowia i dochodów Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Myślę, że pan minister na 
pewno ma w swoim komputerze szczegółowe 
dane, o które pan senator pytał, więc jeśli pan po-
zwoli, to przekierowałbym te kwestię dokładnych 
danych do pana ministra. Ja w tej chwili jestem 
bez komputera. Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Pan senator…
Proszę zostać, to ja poproszę o te wszystkie py-

tania, które są do pana.
Pan senator Krzysztof Mróz. Proszę.
Pan senator Krzysztof Mróz… Nie ma?
No to teraz pan senator Wadim Tyszkiewicz.

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Senatorze, kilka szybkich pytań.
Czy pamięta pan wzrost budżetu w relacji rok 

2015 – rok 2007? Bo mówi pan z dumą, że budżet 
wzrósł w stosunku do budżetu w roku 2015. A czy 
wzrósł w relacji rok 2015 – rok 2007? Czy pan to 
pamięta? To moje pytanie.

Drugie pytanie. Czy wzrost wpływów z PIT to 
zasługa tylko rządu, czy może tylko samorządu, 

a  może rządu i  samorządu oraz wszystkich 
Polaków, a niekoniecznie samego rządu? Wzrost 
wpływów z PIT skąd się bierze? Z rozwoju go-
spodarczego, który zresztą dotyczy całego świata. 
W Czechach, w Rumunii gospodarka rozwija się 
lepiej niż w Polsce.

Czy uszczelnienie systemu podatkowego, któ-
rym pan tak się szczycił, zostało przygotowane 
przez poprzedników, a rząd PIS po prostu zreali-
zował te zmiany?

I na koniec. Czy nakłady na służbę zdrowia są 
pochodną płaconych składek, czy też to jest kwe-
stia dobrej woli rządu? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

SenatoR 
GrzeGorz Bierecki 

Mógłbym oczywiście powiedzieć, że tego 
wszystkiego nie obejmuje sprawozdanie mniej-
szości, że komisja się nie zajmowała wzrostem 
dochodów budżetowych w relacji rok 2007 – rok 
2015. Nie dysponuję tymi danymi…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Panie Senatorze, 
ja się odniosłem do pana wypowiedzi.)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-
Stanecka: Panie Senatorze, bardzo proszę dać te-
raz odpowiedzieć.)

Nie dysponuję tymi danymi, tak żeby panu je 
przedstawiać, ale jest obecny minister, który na 
pewno chętnie panu tej informacji udzieli, albo 
znajdzie pan to w internecie.

Czyją zasługą jest wzrost PIT? Oczywiście 
wszystkich podmiotów, które pan wskazał. My 
mówimy tu o dokumencie budżetowym, który 
pokazuje, odzwierciedla te wzrosty wpływów 
z podatku PIT mimo obniżek, które rząd Prawa 
i Sprawiedliwości wprowadził. Przypomnę panu, 
że szereg tych obniżek był wprowadzony przy zu-
pełnie bezzasadnych protestach ze strony części 
bardzo politycznie motywowanych samorządow-
ców. Myślę, że już zrozumieli i zobaczyli, że mają 
lepiej.

Jeżeli chodzi o uszczelnienie VAT i o to, kto to 
przygotował… Wie pan, ja jestem trzecią kadencję 
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w parlamencie i wiem, że wszyscy nad tym za-
wsze pracowali, ale tylko rządowi PiS się to udało. 
Tak, rządowi PiS to się udało. Udało się uszczel-
nić dochody z VAT i są one teraz znacznie wyższe. 
Pamiętam, jak minister Rostowski tutaj przy-
chodził i prosił o zgodę na zwiększanie deficy-
tu. Zawsze mu mówiłem: zatkaj pan dziury, nie 
będziesz musiał pan tyle dolewać. No, tak mówi-
łem. Dziury zostały zatkane… Oczywiście jeszcze 
jakieś są, ponieważ to jest niekończąca się walka, 
ale od tego jesteśmy my w parlamencie, aby re-
agować na zmieniające się okoliczności i stosow-
nie modyfikować prawo.

Nakłady na Narodowy Fundusz Zdrowia ro-
sną wraz z dochodami. Można te środki, któ-
re rząd przeznacza na służbę zdrowia, zgodnie 
z przyjętym planem wzrostu wydatków na służbę 
zdrowia, wydać na inne rzeczy, ale ten rząd zade-
klarował… No, można inaczej skonstruować po-
bór podatków i składek. Ale ten rząd zadeklarował 
konkretne wzrosty i są one realizowane. Budżet 
Narodowego Funduszu Zdrowia rośnie tak, jak 
było zaplanowane, aby rósł. Tak więc tutaj mamy 
do czynienia z realizowaniem zobowiązań.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Krzysztofa Mroza.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Pani Marszałek!
Ja mam 2 pytania kierowane zarówno do pana 

senatora Grzegorza Biereckiego, jak i do pana se-
natora Kazimierza Kleiny.

Pytanie pierwsze jest takie. Panie Senatorze, 
w wyniku poprawek Senatu zostały bardzo moc-
no zmniejszone dochody, o  czym pan mówił, 
agencji rządowej, Agencji Rezerw Strategicznych. 
To jest ta agencja, która doposaża szpitale, która 
kupuje szczepionki, która de facto w tym trudnym 
czasie COVID-u w roku 2020 i 2021 błyskawicz-
nie pomagała podmiotom leczniczym. Jesteśmy 
w trakcie kolejnego wzrostu liczby zachorowań 
w ramach czwartej fali, być może będzie piąta 
fala. Jak pan przewodniczący ocenia tak znaczne 

zmniejszenie środków? No, nie będzie po prostu 
pieniędzy na doposażenie szpitali, szpitali samo-
rządowych, powiatowych i wojewódzkich.

I drugie pytanie. Pan przewodniczący Kleina 
i większość…

(Sygnał timera)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

To na razie jedno i później ewentualnie drugie.
Proszę bardzo.

SenatoR 
GrzeGorz Bierecki 

Jak ja oceniam zmniejszenie środków, które 
są w dyspozycji Agencji Rezerw Strategicznych, 
i to o 33%? Oceniam to po prostu jako zwyczaj-
ny skandal. To jest skandal po prostu. Ci, którzy 
się pod tą poprawką podpisali, powinni posypać 
głowę popiołem i tę poprawkę wycofać. To jest 
skandal.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Czy pan jeszcze… Proszę bardzo.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Drugie pytanie, też do obu panów przewodni-
czących. Skoro już pan przewodniczący Bierecki 
jest przy głosie, to najpierw jemu je zadam. 
Została przegłosowana taka kuriozalna popraw-
ka o jakiejś tajemniczej linii telefonicznej. Nikt nie 
wie… Ja dopytywałem, czy to jest linia zaufania do 
rządu, jakaś linia kryzysowa. No, nie wiadomo, co 
to jest i kto miałby w ogóle tę linię, że tak powiem, 
realizować. A chodzi o 5 milionów zł. Tak że, po 
pierwsze, nie wiadomo, co to ma być w ogóle za 
linia, po drugie, wydatek 5 milionów zł z budżetu 
państwa… No, takich wydatków się w budżecie 
nie umieszcza. To może być jakiś dysponent… Ale 
na poziomie budżetu nie wprowadza się poprawki 
dotyczącej 5 milionów zł dla bliżej nieokreślonego 
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podmiotu i na bliżej nieokreślony cel. Czy może 
pan ten temat rozwinąć? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę.

SenatoR 
GrzeGorz Bierecki 

Ja w moim sprawozdaniu byłem bardzo łagod-
ny i pominąłem ten w gruncie rzeczy humory-
styczny moment na posiedzeniu komisji, kiedy 
wnioskodawcy nie byli w stanie odpowiedzieć 
na pytanie, co to za telefon zaufania − czy 1, czy 
kilka, kto ma dzwonić, w jakiej sprawie i do kogo, 
krótko mówiąc − ale 5 milionów zł jest wpisane. 
Dziś pan senator Kleina powiedział, że to mini-
ster zdecyduje, jako dysponent, w jakiej sprawie 
będzie ten telefon zaufania, kto będzie dzwonił 
i do kogo. Czyli dalej nie wiemy tak naprawdę… 
Każdy z nas ma jakieś tam wyobrażenie, co to 
może być telefon zaufania. Ja sprawdzałem, nie 
ma definicji prawnej telefonu zaufania, nie ma 
takiej definicji, nie wiadomo, co to jest telefon za-
ufania w świetle obowiązujących w Polsce prze-
pisów. Ale tu jest wpisanych 5 milionów zł na ten 
cel. No, można byłoby się z tego śmiać, gdyby nie 
to, że my mówimy o budżecie państwa. Mówimy 
o budżecie państwa, a tutaj takie kwiatki się poja-
wiają na posiedzeniu komisji. I dalej podtrzymy-
wany jest ten pomysł. Może jak się jeszcze więcej 
o tym dowiemy… Ale zapis budżetowy niczego nie 
wyjaśnia, a wyjaśnienie, które przedstawił ko-
lega senator sprawozdawca, o tym, że to mini-
ster zdecyduje, co to będzie, w zasadzie pogłębia 
brak zrozumienia i wiedzy co do celowości tej po-
prawki. Ale takie poprawki zostały przedstawione 
i uchwalone przez większość. Tak więc cóż nam, 
Panie Senatorze, pozostaje, możemy się śmiać 
albo płakać.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Do pana senatora już nie ma więcej pytań.

(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
Do pana senatora Kleiny pan senator Jerzy 

Wcisła. Proszę bardzo.
(Senator Kazimierz Kleina: Pani Marszałek, 

ponieważ były te pytania, które pan Mróz zadał, 
to może bym odpowiedział na te pytania? Bo było 
tak…)

Dobrze, to w takim razie proszę.
Przepraszam bardzo, Panie Senatorze, naj-

pierw jeszcze pan senator odpowie na pytanie 
pana senatora Mroza.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Pan senator Mróz pytał o kwestie telefonu za-
ufania. Pan senator Bierecki odpowiadał, że to jest 
śmieszne i że można się z tego śmiać. Tak więc 
powiem, że telefon zaufania to nie jest śmieszna 
sprawa…

(Senator Grzegorz Bierecki: Poprawka…)
…to jest bardzo poważna sprawa i…
(Senator Grzegorz Bierecki: Pani Marszałek…)
I jeszcze…
Panie Senatorze, ja nie oceniałem pana wystą-

pienia, humorystycznego czy nie humorystyczne-
go, tak więc mam prawo także się wypowiedzieć. 
Nie jest to humorystyczna…

(Senator Grzegorz Bierecki: Ale pan…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-

Stanecka: Panie Senatorze, jeżeli pan uzna – prze-
praszam bardzo – że… Będzie miał pan prawo do 
ad vocem. A teraz bardzo proszę pozwolić panu 
senatorowi odpowiedzieć.)

Poprawka nie jest humorystyczna, jest bardzo 
poważna, bardzo ważna. Wynika z tego… Bo to 
jest rezerwa, specjalna rezerwa, którą proponu-
jemy. 5 milionów zł to nie jest mało, to są duże 
środki. Każdy pieniądz, jaki znajduje się w budże-
cie, to są duże środki. Są oczywiście cele większe 
i mniejsze. To nie jest cel duży z punktu widze-
nia całego budżetu, ale bardzo ważny, ponieważ, 
jak wiemy, telefon zaufania praktycznie przestał 
funkcjonować w Polsce, a on odgrywa bardzo 
istotną rolę i przyczynia się… Dzięki funkcjono-
waniu tego telefonu zaufania udało się w przeszło-
ści − mam nadzieję, ciągle się udaje, chociaż to 
bardzo słabo w tej chwili funkcjonuje − i uda się 
rozwiązać różne sytuacje kryzysowe, nawet zwią-
zane z ratowaniem życia. Tak więc ja bym do tej 
sprawy nie podchodził humorystycznie. Nawet 
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do poprawki nie podchodziłbym humorystycz-
nie. I to jest poprawka, która nie jest przecież… 
Nie będą o tym decydowali senatorowie Platformy 
Obywatelskiej, ani posłowie, ani nikt z opozycji. 
Ona jest skierowana, jako cel, do ministra. To jest 
w części właściwej dla ministra edukacji naro-
dowej, tam, gdzie ten właśnie minister powinien 
według własnego uznania tak rozdysponować 
środki, w takiej formule, w taki sposób, aby rze-
czywiście uruchomić telefon zaufania i przywró-
cić jego funkcjonowanie. I tylko o to chodzi. Dla 
nas jest to bardzo ważna sprawa. Możliwe, że dla 
innych to nie jest ważna sprawa. My uważamy, że 
to jest sprawa bardzo istotna. Jeżeliby można było 
to zrobić, uruchomić wspomniany telefon bez tej 
poprawki, bylibyśmy jeszcze bardziej zadowoleni, 
ale do tej pory nie udało się tego zrobić. I dlatego 
pojawiła się ta poprawka. To jest jedna kwestia.

Agencja Rezerw Materiałowych, o której tutaj 
pan senator mówił i tak dramatycznie się wypo-
wiadał, że to jest zamach itd..… To nie jest zamach, 
to jest po prostu tak, że te wszystkie zadania… 
Mówimy także, że one generalnie, co do zasady… 
Bo to w większości nie są rezerwy strategiczne, 
jeżeli chodzi o cele, o których pan tu mówił, tyl-
ko to jest normalne funkcjonowanie państwa 
w czasach kryzysu, w tej chwili pandemicznego, 
a więc zadania powinny być realizowane głów-
nie ze środków przewidzianych na zdrowie, czy-
li środków, które powinny być w Narodowym 
Funduszu Zdrowia. I dlatego m.in. tworzymy tę 
dużą poprawkę, po to, żeby właśnie… To jest sła-
bość tego budżetu – to, że środki są rozproszone 
w różnego rodzaju funduszach. Tych funduszy, 
niestety, przybywa. Za naszych czasów one też 
były. Ja ich nigdy nie chwaliłem co do zasady. Ale 
środki powinny być skoncentrowane właśnie 
w tych miejscach budżetu, które są przeznaczo-
ne na dany cel. A więc jeżeli są środki na zakupy 
związane z kwestiami medycznymi, to powinny 
być w środkach, które są przeznaczone na cele 
medyczne. I na tym rzecz polega. Tak powinno 
funkcjonować państwo. A nie, że jak jest kryzys, 
to tworzymy kolejny fundusz. Bo tymi, które ist-
nieją, nie potrafimy zarządzać. I o to chodzi w tej 
całej operacji.

W związku z  tym został tutaj przywołany 
także przykładowo fundusz drogowy. Ja nie mó-
wię, że fundusz drogowy jest idealny. On powstał 
w 2001 czy 2002 r. Już nie pamiętam, w którym 
roku powstał fundusz drogowy. Ja generalnie – to 
są moje osobiste poglądy – jestem przeciwnikiem 

funduszy jako wyodrębnionych części budżetu 
czy wyprowadzania środków poza budżet z tych 
racji, które przedstawiłem już wcześniej. Ale fun-
dusz drogowy to nie jest taki fundusz, że my czy 
parlament nie mamy dostępu do informacji, jak 
są wydatkowane te środki. Nie ma takiej sytuacji, 
jak mamy w tej chwili właśnie z tymi fundusza-
mi covidowymi. Bo jeśli chodzi o fundusz drogo-
wy, to dzisiaj także Rada Ministrów przyjmuje 
program inwestycji drogowych, a zarządza tym 
minister właściwy do spraw infrastruktury, któ-
ry podaje dokładną informację, ile wydano na tę 
drogę, ile na tę itd., itd. Czyli ta informacja jest. 
Ten fundusz nie jest też – to prawda – wprost 
częścią budżetu, bo jest zarządzany przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, ale informacja o sta-
nie funduszy, o wydatkowanych środkach i celach 
jest informacją publiczną. I tylko o to nam cho-
dzi, prawda? Tych funduszy w tej chwili jest, je-
żeli mnie pamięć nie myli, chyba 36. Powinno ich 
być zdecydowanie…Może jest więcej, ale ja tak…

(Senator Leszek Czarnobaj: 36.)
36 funduszy.
Za czasów PiS powstało ich… No, nie będę mó-

wił ile, bo mógłbym się trochę pomylić. A więc 
nie chcę mówić. Ale powstało ich, niestety, dużo. 
Każdy fundusz, w tym także te, które powstawa-
ły wcześniej, generalnie co do… Nie co do zasady. 
Każdy raczej jest słabością państwa jako całości, 
bo to jest po prostu wyrywanie różnych środków 
przez poszczególnych dysponentów. O to chodzi. 
Bo oni myślą: ja będę lepiej tym zarządzał, jeże-
li to będzie tylko u mnie. I to tyle na temat tego 
funduszu.

I jeszcze jedna bardzo ważna zasada – to zo-
stało też podniesione w pytaniu – że dochody 
w budżecie są ustalone na poziomie minimal-
nym, a wydatki na poziomie maksymalnym. To 
jest podstawowa zasada budżetowa. I my się tego 
trzymamy, my chcemy, żeby tak było. Ale nie 
może być tak, że w budżecie wpisuje się oderwa-
ne od rzeczywistości wielkości. I o to jest ten spór, 
tak? Bo wtedy według tej zasady, która jest dla 
mnie też ważna, można byłoby wpisać wszędzie 
dochód w wysokości 1 zł – to jest też minimalny 
dochód – a będzie tyle, ile nam się będzie podo-
bało. Tak więc nawet jeżeli dochody ustalamy na 
poziomie minimalnym, to powinny być realne, to 
znaczy, powinny być powiązane z rzeczywistymi 
wielkościami.

No i  chcę powiedzieć, tak nieskromnie 
może, że wszystkie te poprawki, które myśmy 



Ustawa budżetowa na rok 2022

20

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 11 stycznia 2022 r.

w  poprzednim roku, do budżetu 2021, pań-
stwu proponowali, dotyczące wpłat z  zy-
sku Narodowego Banku Polskiego… On był 
nawet większy, niż myśmy proponowali. A na-
sze wyliczenia to nie były wyliczenia ekspertów 
Narodowego Banku Polskiego – jak mówi prezes: 
najlepszych na świecie. Ale jakże można zaufać 
ekspertom Narodowego Banku Polskiego, jeże-
li jeszcze we wrześniu i październiku mówili, że 
problemu inflacji nie ma, a w listopadzie i grud-
niu – że jest poważnym problem? Ci sami eks-
perci. Oni przedstawiali pewnie jakieś analizy 
Radzie Polityki Pieniężnej itd. I co? I bieda. Jak 
wówczas można ufać, że to są minimalne wskaź-
niki itd. Tak więc o to chodzi w całym tym pro-
blemie, że my mówimy: minimalne dochody, ale 
realne. A nie wyssane z palca. I to jest ten kłopot.

(Senator Grzegorz Bierecki: Pani Marszałek, 
jeszcze w trybie sprostowania…)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Jeszcze pan senator Bierecki.
Proszę.

SenatoR 
GrzeGorz Bierecki 

Oburzyło mnie zastosowanie takiej obrzydli-
wej erystyki przez senatora Kleinę, który stwier-
dził na początku swojej wypowiedzi, że moją 
wesołość wzbudza telefon zaufania.

(Głos z sali: No tak.)
Oczywiście pan senator…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-

Stanecka: Dobrze…)
(Głos z sali: Tak było.)
…z całą pewnością źle zrozumiał. Moją we-

sołość wzbudzał – i nie tylko moją – na tym 
posiedzeniu komisji sposób procedowania 
i przedstawiania tej poprawki. A jeżeli minister 
ma sam dysponować środkami… No, ja spraw-
dziłem i  znalazłem przed chwileczką co naj-
mniej kilkanaście różnych telefonów zaufania 
dotyczących różnych tematów, znalazłem także 
Katolicki Telefon Zaufania. Zatem podpowiadam 
ministrowi.

Drugie sprostowanie, które muszę zrobić… 
Pan senatora Kleina przed chwilą wprowadził 

Senat w błąd, twierdząc, że środki, które zabiera 
się Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, zo-
staną przeznaczone na działania medyczne.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Nie. Ja nie mówiłem, że środki zabrane 
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych są 
przeznaczone na ten cel, tylko mówiłem, że cel, 
o którym wspominał pan senator Mróz, ma być 
sfinansowany w ramach tej dużej poprawki do-
tyczącej służby zdrowia. Tak mówiłem. Zatem to 
nie jest tak…

SenatoR 
GrzeGorz Bierecki 

Też nie tak. Też nie tak. Natomiast żeby jasno 
powiedzieć, na co te środki…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-
Stanecka: Panie Senatorze, ale ja proponuję… Pan 
jeszcze potem będzie miał możliwość odniesienia 
się do tego. Bo są jeszcze do pana pytania, więc 
będzie pan miał możliwość… Jeżeli to jest dłuż-
szy wywód…)

Nie. Pani Marszałek, w trybie sprostowania 
tylko króciutka informacja.

Te środki zabrane Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych mają być przeznaczone na trans-
formację energetyczną, wymianę źródeł ciepła 
na niskoemisyjne.

(Senator Kazimierz Kleina: Tak.)
Tak. I na to te środki mają być przeznaczone.
(Senator Kazimierz Kleina: Dokładnie tak.)
W  tej dużej poprawce Rządowa Agencja 

Rezerw Strategicznych nie znajduje się, więc kto 
inny miałby przejąć zadania Rządowej Agencji 
Rezerw Strategicznych… Myślę, że mamy tu 
do czynienia z  wielkim poplątaniem, Panie 
Senatorze, i  ta poprawka nie jest potrzebna, 
zwłaszcza w okresie pandemii.

(Głos z sali: Ale można nie komentować…)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, odniosę się do pana pierwsze-

go sprostowania. Ja też odniosłam takie wrażenie 
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jak pan senator Kleina, ja też tak zrozumiałam 
to, co pan powiedział. Być może wyraził się pan 
w sposób niefortunny, że tak to zostało odebrane.

Dziękuję bardzo…
(Senator Robert Mamątow: Wydaje mi się, że 

ja dobrze zrozumiałem…)
(Wesołość na sali)
Proszę bardzo. Pan senator Jerzy Wcisła. 

Proszę o zadanie pytania.
(Rozmowy na sali.)
Pytanie. Pan senator Wcisła. Proszę już 

o spokój.

SenatoR 
Jerzy wcisła 

Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Ja mam pytanie do senatora Kazimierza 

Kleiny. Jaki wskaźnik inflacji przyjęto w budże-
cie, a jaki proponuje komisja? Z czego wynika ta 
różnica i co ona znaczy dla budżetu?

I  jedna uwaga do pana Biereckiego i pana 
Mroza. To, co was tak bardzo rozbawiło…

(Głosy z sali: Nie ma uwag.)
(Senator Kazimierz Kleina: Nie ma uwag…)
…to 40 tysięcy interwencji w przypadkach, gdy 

młodzi ludzie są na granicy popełnienia samo-
bójstwa. Gratuluję wam wrażliwości społecznej 
i wiedzy na ten temat.

(Poruszenie na sali)

SenatoR 
k azimierz kleina 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja myślę, że dobrze, że ta kwestia związana 

z telefonem zaufania została wyjaśniona w tej 
chwili i że co do zasady pan senator Bierecki nie 
jest przeciwnikiem telefonu zaufania i że raczej… 
Cieszę się z tego, bo to jest dla nas ważniejsze niż 
te jakby humorystyczne komentarze pana se-
natora Biereckiego czy moje wyjaśnianie, które 
jego nie satysfakcjonuje. Dla nas najważniejsza 
jest kwestia, że zgadzamy się co do wagi i po-
wagi tej sprawy i co do tego, że ona jest ważna, 
i że trzeba zrobić. A to, że my krytycznie ocenia-
my funkcjonowanie tego do tej pory, to jest kwe-
stia, która zostanie rozstrzygnięta w przyszłości. 
Myślę, że to jest ważniejsze. Po prostu najlepiej nie 
używać takich sformułowań humorystycznych, 

kpiny czy czegoś takiego, bo to zawsze budzi wąt-
pliwości i nie zawsze wszyscy mogą to w sposób 
jednoznaczny zrozumieć. Ja przyjmuję oczywi-
ście… Jak pan senator Bierecki wie… Przecież 
myśmy nawet na posiedzeniu komisji przyjęli 
pana wniosek, wniosek mniejszości, o przyjęcie 
budżetu bez poprawek, chociaż formalnie to już 
było w tamtym momencie niemożliwe, bo powi-
nien być przegłosowany… Nie był po prostu zgło-
szony. Ale myśmy życzliwie do sprawy podeszli, 
nie robiąc z tego jakiegoś większego zamieszania. 
Pojawiły się wątpliwości. Przyjęliśmy, mimo że to 
było niezgodne z regulaminem… No, ale wszyscy 
członkowie komisji mogli to zaakceptować, więc 
po prostu… Chcę jeszcze powiedzieć, że wcześniej 
takiej praktyki nie było. Były oczywiście wnio-
ski o przyjęcie ustawy budżetowej – to tylko tak 
przy okazji mówię – bez poprawek, ale taki wnio-
sek zawsze musi być przede wszystkim zgłoszo-
ny formalnie i zawsze jest przegłosowywany jako 
pierwszy. A on się pojawił dopiero po przegłoso-
waniu poprawek, więc… Ale myśmy przyjęli to… 
No, zostawiamy to już.

Kwestia inflacji. Tutaj rzeczywiście nasza po-
ważna wątpliwość się pojawia, o czym wspomi-
nałem w sprawozdaniu. Wydaje mi się, że żeby 
obywatele mieli zaufanie do budżetu jako tej 
najważniejszej ustawy regulującej finanse pu-
bliczne, to w tej ustawie muszą być rzeczywiste 
wskaźniki, realne, takie, które dotyczą rzeczywi-
stości. Jeżeli się przewiduje inf lację… Jak powie-
działem, wstępnie dla dysponentów wyznaczono 
wysokość inflacji 2,8%, a ona na koniec poprzed-
niego roku, zanim wejdzie w życie ustawa bu-
dżetowa, wynosi prawie 9%, i już w tej chwili 
przewiduje się wysoki wzrost inf lacji w roku 
przyszłym. Według większości komisji powin-
no to być umieszczone w tym budżecie, nawet 
jeżeli to nie ma powodować zapisanego w usta-
wie budżetowej wzrostu dochodów itd. Chodzi 
po prostu o to, że wskaźniki, które są w usta-
wie, powinny być rzeczywiste, takie, które opi-
sują rzeczywistość, faktyczne problemy, które 
występują w rzeczywistości, bo inaczej każdy 
może podważyć wszystko, co my mówimy i co 
robimy. Zresztą mówiłem o kwestii takiego de 
facto podwójnego budżetu. W związku z tym, że 
duża część wydatków jest poza ustawą budżeto-
wą, to tak na dobrą sprawę nie tylko parlament, 
nie tylko Senat czy Sejm, ale nawet obywatele nie 
mają rzetelnej informacji o finansach publicz-
nych. Dziękuję bardzo.
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WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Mróz.
(Senator Krzysztof Mróz: Tak, Pani Marszałek, 

ale ja muszę się odnieść nie w formie pytania do 
tego, co mówił pan senator…)

No nie, teraz jest czas zadawania pytania, 
Panie Senatorze.

(Senator Krzysztof Mróz: No ale każdy ma pra-
wo sprostować.)

To pan wtedy będzie… Pan senator Bierecki 
jest senatorem sprawozdawcą, więc ma prawo do 
sprostowania…

(Senator Krzysztof Mróz: Ale jak moje nazwi-
sko się wymienia…)

Pan jest senatorem zadającym pytanie…
(Senator Krzysztof Mróz: …to ja też mam pra-

wo się…)
Panie Senatorze, ale proszę mi nie przerywać, 

jak mówię. Pan jest senatorem, który zadaje py-
tanie, i pan będzie mógł w debacie się wypowie-
dzieć i ewentualnie sprostować rzeczy, które, jak 
pan uważa, były niespójne. Ale teraz proszę o za-
danie pytania.

(Senator Krzysztof Mróz: Ale ja nie chcę 
sprostować…)

Proszę o zadanie pytania.
(Senator Krzysztof Mróz: Ale, Pani Marszałek, 

ja nie chcę prostować rzeczy, które są niespójne…)
Teraz jest czas…
(Senator Krzysztof Mróz: …tylko jeżeli ktoś…)
…na zadanie pytania.
(Senator Krzysztof Mróz: Sprostować w każ-

dej chwili można, jeżeli padło czyjeś nazwisko. 
A moje nazwisko padło z ust pana senatora Wcisły 
i chcę tylko do tego sprostowania…)

Ale to było pytanie…

SenatoR 
krzyszTof mróz 

No ale tam padło moje nazwisko, że tak się 
wyrażę, Pani Marszałek. No, może pani sobie to 
odsłuchać, bo wszystko jest nagrywane.

W związku z powyższym, Panie Senatorze, 
ja się nie naśmiewałem z telefonu zaufania, zdu-
miony byłem na posiedzeniu komisji – które też 
są nagrywane – że autorzy poprawki, zgłasza-
jąc tę poprawkę na posiedzeniu komisji budżetu 

i finansów, nie byli w stanie powiedzieć, o jaki 
telefon zaufania im chodzi. Czy ma to być 1 li-
nia, wiele linii… Nic nie byli w stanie powie-
dzieć. Powiedzieli: zastanowimy się i być może 
rozwiążemy ten problem, na posiedzeniu komi-
sji uzupełnimy wniosek. I to było śmieszne i to 
było tragiczne. To jeżeli chodzi o moje nazwisko, 
które padło w tym kontekście ze strony pana se-
natora Wcisły.

A teraz mam pytanie do senatora Kleiny.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę je zadać.)
Ta odpowiedź, o której pan powiedział…
(Sygnał timera)
…świadczy albo o tym, że pan się pomylił, 

albo o tym, że pan senator nie do końca wie. Bo 
jeżeli pan mówi, że agencja rezerw strategicz-
nych nie będzie realizowała tych swoich funkcji 
doposażenia szpitali, bo to pójdzie z NFZ, to ja 
nie wiem, Panie Senatorze, czy pan wie, czym 
się zajmuje NFZ. I to jest moje pytanie. Bo NFZ 
kupuje świadczenia, a nie kupuje sprzętu dla 
szpitali. 

Więc to jest pytanie, czy pan ma w ogóle wie-
dzę, czym się zajmuje agencja rezerw materiało-
wych, jeżeli chodzi o szpitalnictwo, a czym NFZ. 
Bo z tej odpowiedziwynika, że pan te 2 rzeczywi-
stości pomylił. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, odpowiedzia-
łem na to pytanie prawidłowo, słusznie, według 
mojej najlepszej wiedzy, pytanie co do agencji 
rezerw materiałowych. A przy okazji chcę po-
wiedzieć, że w przypadku agencji rezerw stra-
tegicznych nastąpił istotny wzrost jej budżetu 
w stosunku do budżetu roku poprzedniego.

A w kwestii telefonu zaufania unikałbym 
sformułowania „śmieszny” czy innych w ta-
kim rozumieniu. Chcę tylko powiedzieć, że było 
o to pytanie na posiedzeniu komisji. Mówiłem, 
że to wyjaśnię. W  takich szczegółach tech-
nicznych nie musimy się orientować. Czy ma 
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być 1, czy kilka, czy kilkanaście telefonów, to 
nie jest nasza decyzja. My mówimy o celu, na 
który te środki powinny być wydatkowe. I to 
potwierdzam. Mówię o tym, co myśmy zrobi-
li. Ta śmieszność nie wynikała z tego, że my-
śmy coś śmiesznego mówili, tylko z tego, że 
pan to w śmieszny sposób komentował na po-
siedzeniu komisji, sprawę poważną. Tylko tyle. 
Myśmy nie potrafili… ja nie potrafiłem udzielić 
informacji, ile ma być tych telefonów, ale ro-
zumiem… Nawet dzisiaj myślę, że nie jesteśmy 
w stanie tego powiedzieć, bo to jest kwestia we-
wnętrzna, organizacyjna ministerstwa, jak ten 
problem rozwiąże. To jest taka rzecz. Myślę, że 
to wszystko.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan będzie zapisany. Jeszcze będzie pan mógł 

zadać pytanie.
Pani senator Halina Bieda. Proszę.

SenatoR 
Halina Bieda 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Przewodniczący! Mam 

takie 3 krótkie pytania.
Pierwsze. Czy na posiedzeniu komisji była po-

ruszana kwestia środków, które znajdują się poza 
budżetem, w różnych funduszach, o których pan 
przewodniczący wspomniał na końcu swojej po-
przedniej wypowiedzi?

Drugie pytanie. Czy na posiedzeniu komisji 
była mowa o wzroście finansowania, o wzroście 
nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę w kon-
tekście braku środków na wzrost wynagrodzeń 
pracowników szkolnictwa wyższego? Były takie 
postulaty Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki 
Związku Nauczycielstwa Polskiego.

I trzecie pytanie. Chciałabym się tylko upew-
nić w kwestii poprawki nr 3, dotyczącej powrotu 
subwencji, tak można by powiedzieć, lub zapew-
nienia innego źródła finansowania, jeśli chodzi 
o naukę języków mniejszościowych. Chciałabym 
tylko potwierdzić, że środki na naukę języka pol-
skiego zostały i nie były zwracane. Te pochodzą 
z innych źródeł. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Jaka jest wielkość, kwota środków pozabudże-

towych? Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. 
Ta sprawa nie była wyjaśniona na posiedzeniu 
komisji budżetu z tego względu, że nie mamy do-
stępu do informacji, jak duże są niektóre środki, 
które są poza budżetem.

Druga kwestia, nauka i szkolnictwo wyższe. 
Tę część budżetu rozpatrywała komisja edukacji 
i nauki. Nie dotarła do nas żadna wątpliwość tej 
komisji, w związku z tym jako Komisja Budżetu 
i Finansów Publicznych nie zajmowaliśmy się 
tym tematem.

Kwestia trzecia, czyli środki przeznaczo-
ne… powrót do subwencji oświatowej, subwencji 
ogólnej, jaką otrzymują samorządy. Ona zosta-
ła pomniejszona w Sejmie o kwotę 38 milionów 
900 tysięcy zł. Zgodnie z propozycją, która do 
nas dotarła z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu… 
Myśmy ją przyjęli w takiej wersji, w takim kształ-
cie, w jakim została przygotowana przez komisję. 
Ta poprawka – o tym informowała nas komisja 
– została poparta jako wniosek do komisji nauki 
i edukacji przez bardzo wielu senatorów i wy-
wołała emocje. Ten problem wywołał emocje 
w przynajmniej kilku komisjach. Myśmy przyję-
li tę poprawkę bez wątpliwości. Chcę jeszcze raz 
powiedzieć, że w Sejmie została utworzona re-
zerwa w kwocie, że tak powiem, zdjętej z nauki 
języków mniejszościowych i języka kaszubskie-
go, z przeznaczeniem na naukę języka polskiego 
w Niemczech. Tę rezerwę proponujemy pozosta-
wić, jeżeli rząd uważa, że to priorytet, że trzeba to 
robić i że nie ma innej możliwości finansowania 
nauki języka polskiego w Niemczech. Uznaliśmy 
jednak, że jest niedopuszczalne, aby ten cel był re-
alizowany ze środków, które były przeznaczone na 
naukę języka ojczystego mniejszości narodowych, 
osób, które są obywatelami Rzeczypospolitej. Nie 
można doprowadzić do sytuacji, w której część 
obywateli Rzeczypospolitej będzie zakładnikiem 
polityki międzynarodowej, a taki był kontekst 
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poprawki, która została przyjęta w Sejmie. On 
był wyraźnie widoczny. My po prostu uważa-
my, że trzeba doprowadzić sytuację do normal-
ności. Stąd ta poprawka. Mam nadzieję, że ona 
będzie powszechnie zaakceptowana, bo byłoby 
niedobrze, gdyby Senat potwierdził taką prak-
tykę, że można część obywateli Rzeczypospolitej 
czynić zakładnikiem polityki międzynarodowej. 
Bo dzisiaj to dotyczy, zgodnie z intencją pana mi-
nistra Czarnka i pana posła Kowalskiego, którzy 
to wprost wyrazili na posiedzeniu Sejmu i póź-
niej w komentarzach, i wcześniej także w komen-
tarzach, tylko mniejszości niemieckiej… To jest 
niemożliwe, ponieważ to rozporządzenie, które 
rozdysponowuje środki na mniejszości narodowe 
i etniczne, nie dzieli tych osób na osoby tej czy in-
nej narodowości. Ja myślę, że to jest po prostu ja-
kaś wielka pomyłka, żeby próbować dzielić w ten 
sposób, że jak ty jesteś Chińczykiem, to dostaniesz 
5 zł, jak Anglikiem, to dostaniesz złotówkę… Będę 
wymieniał te mniejszości, których w Polsce nie 
ma. No, po prostu doszłoby do jakiejś kompletnej 
paranoi w Polsce.

(Senator Marek Borowski: To nie jest pomyłka, 
to jest głupota.)

Mam więc nadzieję, że to się uda obronić i że 
nastąpi refleksja w tej sprawie. Bo to są sprawy 
dla tych mniejszości duże, ważne, ale z punktu 
widzenia budżetu nie jest to kwota, która prze-
wraca budżet do góry nogami, i przywrócenie tej 
kwoty jest po prostu powszechnie oczekiwane. To 
jest trzecia odpowiedź i to chyba wszystko.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Aleksandra Szweda.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, w swoim sprawozdaniu sku-

pił się pan bardziej na poprawkach, mniej na bu-
dżecie, mniej też na posiedzeniu Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, na którym rozpatrywa-
liście państwo ustawę budżetową. Tymczasem 
komisje senackie przedstawiły swoje opinie do 

ustawy budżetowej. Chciałbym zapytać: jakie ko-
misje pozytywnie zaopiniowały ustawę budżeto-
wą na rok 2022?

SenatoR 
k azimierz kleina 

Już mówię: wszystkie komisje z wyjątkiem 
tych, które wymieniłem, pozytywnie zaopinio-
wały… Czyli bez poprawek. Komisja Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, Komisja Obrony 
Narodowej, Komisja Infrastruktury, Komisja 
Rodziny, Polityki Senioralnej i  Społecznej, 
Komisja Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, Komisja 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej, Komisja Spraw Zagranicznych 
i  Unii Europejskiej, Komisja Środowiska 
i Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu – to 
są te komisje, które nie proponowały poprawek. 
Były tam dyskusje, bo mówiono nam o tym, że 
były jakieś wątpliwości itd., ale poprawek nie 
zgłaszano i rekomendowano przyjęcie ich czę-
ści bez poprawek.

(Senator Aleksander Szwed: I wydały pozy-
tywną opinię.)

Tak, tak, właśnie bez poprawek, czyli była po-
zytywna opinia tych komisji.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan senator Jan Maria 

Jackowski. Chyba wyszedł…
(Głos z sali: Nie spodziewał się, że tak szybko…)
Tak, nie spodziewał się, że tak szybko…
W związku z  tym pani senator Agnieszka 

Gorgoń-Komor.

SenatoR 
aGnieszk a GorGoń-komor 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowny Panie Senatorze, chciałabym 

zadać pytanie w kontekście szalejącej inf la-
cji, drożyzny, często dramatycznych sytuacji 
przedsiębiorców, rodzin, związanych z wyso-
kimi cenami gazu, bo to jest nasza codzienność 
teraz w Polsce. 
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Czy była mowa w komisji budżetu, skąd i dla-
czego jest taki duży wzrost wydatków budżeto-
wych na rok 2022 w części „Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów”? Tu jest 141,89%, czyli 594 mi-
liony 305 tysięcy było zaplanowane w roku 2021, 
a teraz jest wzrost do 830 milionów 968 tysięcy.

(Głos z sali: No, niebywałe.)
To mnie bardzo zastanawia. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Pani Marszałek! Pani Senator! Szanowni 
Państwo!

Oczywiście myśmy też zwrócili uwagę na ten 
istotny wzrost, bardzo wysoki wzrost budżetu 
w kancelarii premiera, stąd pojawiły się i, jak 
słyszę, pojawiają się poprawki, które mają, że tak 
powiem, urealnić ten wzrost, żeby doprowadzić 
do jakiejś racjonalnej wielkości. Ten wzrost środ-
ków w kancelarii premiera na przestrzeni wielu 
ostatnich lat jest z roku na rok naprawdę bar-
dzo wysoki i to budzi wątpliwości, bo w zasadzie 
oszczędności powinno się rozpoczynać od tych, 
którzy są, że tak powiem, najbliżej dysponowania 
środkami budżetowymi, czyli od premiera i jego 
kancelarii, oni powinni pokazywać, jak należy to 
robić, a tutaj nastąpił radykalny wzrost środków. 
Widzimy to i dostrzegamy.

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Czy mogę 
jeszcze dopytać?)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Tak, proszę bardzo, Pani Senator.

SenatoR 
aGnieszk a GorGoń-komor 

A czy w tym momencie… Jaki to jest procent 
wzrostu przez ostatnie 7 lat?

SenatoR 
k azimierz kleina 

Na to pytanie nie odpowiem, to wymaga…
(Senator Leszek Czarnobaj: Prawie 700.)
Ile procent?
(Senator Leszek Czarnobaj: Prawie 700.)
700%. Jest to możliwe, bo ten wzrost trwał 

przez lata. Myśmy co roku zwracali uwagę na to, 
że w kancelarii premiera jest ponadstandardowy 
wzrost, w ogóle niezrozumiały.

(Senator Leszek Czarnobaj: Tyle co gaz dla 
przedsiębiorców…)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Bardzo dziękuję…)

O 700%. To jest podpowiedź pana senatora 
Leszka Czarnobaja. To od słynnego roku 2015.

(Senator Leszek Czarnobaj: Tak.)
Czyli od roku 2015 budżet kancelarii premiera 

wzrósł o 700%. Podaję tę liczbę na odpowiedzial-
ność pana senatora Leszka Czarnobaja, bo ja nie 
mam przy sobie dokładnych wskaźników.

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Dziękuję. 
Nie mam więcej pytań.)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Krzysztof Mróz.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Pani Marszałek, ja niestety też muszę jedną 
sprawę… Muszę wrócić do tego nieszczęsnego te-
lefonu. Mówię „nieszczęsnego”, dlatego że pan 
senator…

(Głosy z sali: No nie, nie!)
Ale przepraszam bardzo, ja słuchałem, gdy 

mówiono pod moim adresem rzeczy niepraw-
dziwe! Panie Senatorze, pan bardzo dobrze wie… 
Każdy senator może sobie odsłuchać posiedze-
nie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. 
Zadając to pytanie, dopytując o tę kwestię, nie 
śmiałem się, każdy może to sobie sprawdzić, 
a dopytywałem o to dlatego, że ta poprawka nie 
miała uzasadnienia. Jeżeli jest poprawka, a nie 
ma uzasadnienia, to trzeba dopytać. Tragiczną 
sytuacją jest to, że autorzy… Niestety jednym ze 
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współautorów tej poprawki był pan senator Kleina 
i też nie umiał odpowiedzieć, jakie jest uzasadnie-
nie. W tym kontekście to jest dziwne.

Zadaję pytanie. Mam 2 pytania do pana sena-
tora Kleiny. Jedno pytanie kontynuuje to, o czym 
powiedział pan senator Szwed.

(Sygnał timera)
Na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do 

spraw Klimatu przyjmuje się budżet bez popra-
wek, a nagle na posiedzeniu komisji budżetu 
pojawia się poprawka: 10 miliardów zł na trans-
formację. Czy pana nie dziwi, że ludzie w Senacie, 
senatorowie, którzy zajmują się działką dotyczą-
cą klimatu, nie widzą potrzeby… Oni uważają, 
że budżet w tym dziale… Komisja merytoryczna 
nie widzi konieczności wprowadzenia popraw-
ki, a nagle grupa senatorów, oczywiście zgodnie 
z przepisami, zgłasza tak istotną poprawkę, doty-
czącą 10 miliardów zł, tak jak pan mówi, na ślepo 
zabierając różnym instytucjom pieniądze, żeby 
sfinansować tę poprawkę. Dziękuję.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Zacznę od ostatniego, drugiego pytania. 

Mnie to nie dziwi, ponieważ Komisja Budżetu 
i Finansów Publicznych na prawo wprowadzania 
takich poprawek, jakie uzna za racjonalne i naj-
lepsze. Ta kwestia nie dziwiła także senatorów 
na posiedzeniu komisji, a ja przedstawiam spra-
wozdanie komisji z prac nad tymi poprawkami. 
A więc tam też nie było zdziwienia, przynajmniej 
ja jako sprawozdawca większości nie zauważyłem 
zdziwienia w związku z tą sprawą. Po prostu było 
głosowanie, które zakończyło się takim wyni-
kiem, że większość komisji poparła tę poprawkę.

Kwestię telefonu zaufania chyba już wyjaśni-
liśmy. Nie jest to dla nikogo z nas żart ani spra-
wa humorystyczna. Chcemy tylko, żeby ta sprawa 
była załatwiona i tyle. Niech się tak stanie.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Leszka Czarnobaja.

SenatoR 
leszek czarnoBaJ 

Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Jako członkowie komisji budżetowej chyba 

wszyscy wyznajemy zasadę: maksymalne wy-
datki, minimalne dochody. Ale warto mówić, bo 
z historii trzeba wyciągać wnioski.

Czy mógłby nam pan senator tak króciutko 
przypomnieć, jakie były nasze dyskusje w komi-
sji w związku z budżetem na 2021 r. odnośnie do 
dochodów i wydatków i co się stało, jeśli chodzi 
o korektę budżetu, w końcówce roku 2021?

SenatoR 
k azimierz kleina 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
My też zwracaliśmy uwagę, oczywiście nie 

była to najistotniejsza część naszej dyskusji, ale 
podczas posiedzenia komisji zwracaliśmy uwagę 
na to, że de facto większość tych poprawek, któ-
re zgłaszaliśmy do budżetu na rok 2021, została 
skonsumowana w nowelizacji ustawy budżeto-
wej, którą przyjął Sejm i Senat jeszcze w trakcie 
ubiegłego roku. Chcielibyśmy teraz… Dlatego są te 
poprawki i dlatego zwracaliśmy na to uwagę, że 
większość tych zapisów była oczywista już na po-
czątku roku 2021 r. Teraz jesteśmy w trakcie prac 
nad budżetem 2022 i jesteśmy mądrzejsi o wiele 
różnych informacji, których nie mieli dysponen-
ci na początku roku 2021, gdy rozpoczynali prace 
nad budżetem na rok 2022. Jesteśmy przekona-
ni, że w tym budżecie powinno być wpisanych 
w sposób odpowiadający rzeczywistości kilka 
elementów.

Kwestia pierwsza to urealnienie wpłat z zy-
sku Narodowego Banku Polskiego. Wyliczenie 
tego zysku jest stosunkowo proste, ponieważ 
zysk Narodowego Banku Polskiego wynika de 
facto z różnic kursowych na koniec roku, pod ko-
niec roku. A więc to jest po prostu łatwe do wy-
liczenia, w Narodowym Banku Polskim można 
byłoby to policzyć z bardzo dużym prawdopodo-
bieństwem. Na pewno byłaby to kwota wielokrot-
nie wyższa niż ta, która jest zapisana w budżecie 
na rok 2022. No, to jest wpłata za rok 2021, więc 
tam, w Narodowym Banku Polskim, po prostu już 
wiedzą, jaka będzie rzeczywista kwota.

Kwestia VAT także jest, na co wyraźnie 
zwróciliśmy uwagę, bardzo silnie powiązana 
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z inflacją, niemniej to oczywiście koliduje z tą ob-
niżką, którą zapowiada w tej chwili premier. Już 
1 lutego ma być zlikwidowany VAT na żywność, 
a VAT na paliwa ma być obniżony do poziomu 
8-procentowego. Więc taka jest zapowiedź pre-
miera, ja to rozumiem, ale tej zapowiedzi nam… Ja 
myślę, że to wszystko powinno po prostu wynikać 
z jakiegoś strategicznego myślenia. Niestety mam 
wrażenie, że pracuje się nad tym budżetem w wa-
runkach chaosu. Prawda? Coś jest nie tak, no to 
zaczynamy przy tym mieszać, zmieniać poszcze-
gólne wskaźniki. W ustawie budżetowej na rok 
2022 utworzono, już w Sejmie, specjalną rezerwę, 
rezerwę na osłonowe działania. Rozumiem, że to 
też jest głęboko przemyślane, że wiadomo mniej 
więcej, ile tych pieniędzy potrzeba, że w rządzie 
i w różnych instytucjach rządowych są jacyś ana-
litycy, którzy potrafią wyliczyć te kwoty. No, a te-
raz pojawiają się nowe elementy, które całkowicie 
odwracają te wyliczenia.

Tak że sytuacja jest w tej chwili naprawdę 
trudna, tak szczerze mówię. Pewnie ten budżet 
zostanie jakoś uchwalony, może nawet podpisa-
ny przez prezydenta… A zresztą choroba wie, czy 
prezydent go podpisze, skoro on jest w takim sta-
nie, w jakim my go widzimy, w jakim widzą go 
wszyscy analitycy.

(Głos z sali: A może nie podpisać?)
No, przecież wszystko jest możliwe… A nie, 

prezydent musi podpisać. Przepraszam, prezy-
dent musi podpisać. Ale nie wiadomo, co Sejm 
zrobi z tymi naszymi poprawkami. No, np. może 
ich nie przekazać w terminie, różne sytuacje 
mogą się zdarzyć. Prezydent oczywiście musi 
podpisać.

Jeżeli wszyscy ci eksperci, których myśmy 
zaprosili, ale także inni analitycy, pokazują, że 
ten budżet jest po prostu napisany według… No, 
po prostu nierealne są te wielkości, które tutaj 
są. Tak jest w wielu obszarach, nie tylko w tych, 
które myśmy tutaj omówili, ale i w wielu innych 
obszarach. My po prostu dyskutujemy nad do-
kumentem, który… Pewnie minister nam powie, 
czy przymierzają się do nowelizacji tego za mie-
siąc, za 2 miesiące, za 3 miesiące, czy za pół roku. 
To jest podstawowe pytanie, bo w takiej formie, 
w jakiej ten budżet do nas przyszedł… My próbu-
jemy go trochę poprawiać, ale cudów nie jeste-
śmy w stanie zrobić w tej sprawie. No, możemy 
go trochę poprawić tam, gdzie widzimy błędy, 
które rzucają się w oczy. Myśmy zresztą prosili 
pana ministra i wszystkich… My jesteśmy otwarci 

na współpracę, jesteśmy gotowi wprowadzić te 
wszystkie poprawki, które będą aktualizowały 
ten budżet. Bo rząd na tym etapie nie może wpro-
wadzić autopoprawki. Na etapie wcześniejszym, 
jeszcze przed pierwszym czytaniem, mógłby 
taką autopoprawkę wprowadzić. No, ona powin-
na być wprowadzona, ale to jest inna kwestia. To 
nie zostało zrobione, jednak my na tym etapie de-
klarujemy, że jesteśmy gotowi współpracować, 
wprowadzić te poprawki, które by to aktualizo-
wały, które pokazywałyby realne, rzeczywiste 
wielkości i cele, jakie powinny być realizowane. 
I to jest właśnie to pytanie.

Ale jeżeli jest zgłaszany wniosek o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek i rząd taki wniosek popie-
ra – przynajmniej jeszcze parę dni temu tak było 
–znaczy to, że ten rząd jest w ogóle oderwany od 
rzeczywistości, że po prostu nie widzi tego, co się 
dzieje na rynku, co się dzieje z inflacją, z różnymi 
innymi wielkościami itd. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Pupę. 

Jest pan senator? Jest pan senator.

SenatoR 
zdzisław PuPa 

Panie Senatorze Sprawozdawco! Panie 
Przewodniczący Komisji!

Mam takie pytanie. Padła kwota 20 miliar-
dów zł na opiekę medyczną, na zdrowie. Na pod-
stawie jakich dokumentów i analiz zostało to 
wyliczone? I dlaczego to nie jest np. 19 miliardów 
czy 24 miliardy, tylko akurat taka dokładna suma 
20 miliardów? I na co te pieniądze są przeznaczo-
ne, jeżeli chodzi o wydatki na służbę zdrowia? To 
taka kwestia, która na pewno wszystkich intere-
suje i nurtuje.

Drugie pytanie związane jest z wydatkami 
na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak 
zrozumiałem, na kontrwywiad wojskowy. Pan 
przewodniczący, pan senator sprawozdawca był 
uprzejmy przedstawić, że wydatki tu zostały ob-
cięte o 20% – tak zrozumiałem.

(Senator Kazimierz Kleina: Mniej więcej do 
80%, ale zaraz sprawdzę to dokładnie.)
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I zauważył pan, że były protesty służb z tego 
tytułu. Kto protestował? Czy te osoby były zwią-
zane ze służbami? Czy pisały pisma do komisji, 
monitorowały to? Jak to wygląda? Dziękuję.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie 

Senatorze!
Kwestia pierwsza, kwestia dotycząca służ-

by zdrowia. Te środki mają być przeznaczone 
na Narodowy Fundusz Zdrowia i ostatecznie to 
Narodowy Fundusz Zdrowia sam będzie podej-
mował decyzje w oparciu o priorytety, jakie uzna 
za najważniejsze. Ta kwota 20 miliardów zł jest 
i tak niska w stosunku do rzeczywistych potrzeb, 
jakie były zgłaszane nam, senatorom, ale także 
dochodziły do nas wyraźnie jako sygnały… Bo to 
była poprawka Komisji Zdrowia i pani senator 
Alicja Chybicka, która była sprawozdawcą Komisji 
Zdrowia, mówiła, że to jest w ogóle minimum – 
a oni to przeanalizowali, otrzymywali w tej spra-
wie informacje, zbierali informacje o kondycji 
służby zdrowia. Co więcej, te środki nie mają być 
przeznaczone na oddłużenie szpitali, tylko na 
cele jakby związane z bieżącymi programami. 
Bo zwracano uwagę na różne problemy. Jest np. 
ten fundusz, który wynikł z inicjatywy… Chodzi 
o te 2 miliardy zł. Myśmy chyba w poprzedniej 
kadencji zgłaszali wniosek o 2 miliardy zł na le-
czenie chorób onkologicznych, jeżeli dobrze pa-
miętam – prawda? Inicjatywa prezydenta… Ale te 
nasze 2 miliardy zł, jak państwo pamiętacie, nie 
zostały zaakceptowane, nasza poprawka została 
później odrzucona w Sejmie. Sejm zgłosił wów-
czas inicjatywę ustawodawczą i dał 4 miliardy zł, 
czyli podwoił tę naszą propozycję, ale faktycznie 
wydatkowano na to kwotę…

(Senator Ewa Matecka: 170 milionów.)
170 milionów zł.
(Głos z sali: Ale 4…)
No ale to było… Ale pamiętacie państwo, jaka 

wielka akcja była z tego robiona, prawda? Była 
kampania propagandowa w mediach, w telewi-
zji, wszędzie, że będą na to 4 miliardy! A wydano 
z tego funduszu 170 milionów zł.

My tu nie wnikamy w to, jak będą rozdyspo-
nowane te środki. Uważamy, że racjonalne de-
cyzje podejmie tu Narodowy Fundusz Zdrowia, 

a sprawa jego wyliczeń jest w kompetencji Komisji 
Zdrowia.

(Senator Zbigniew Pupa: Ja bym tylko dopytał, 
Pani Marszałek. Czy pani marszałek pozwoli?)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
zdzisław PuPa 

Panie Przewodniczący, Panie Senatorze, 
zwrócił pan uwagę na jedno: Narodowy Fundusz 
Zdrowia ma wydawać pieniądze na to, co uzna za 
stosowne – tak jest według pańskich słów. A czy 
nie uważa pan, że te pieniądze mogą być zmar-
nowane z uwagi na to, że jeżeli nie będzie właści-
wego programu ochrony zdrowia, to te pieniądze 
mogą być zmarnowane? I że znowu, można po-
wiedzieć, para pójdzie w gwizdek, a obywatele 
nie odczują żadnej poprawy opieki medycznej? 
Dziękuję bardzo.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Panie Senatorze, ja mam chyba jednak więk-
sze zaufanie do Narodowego Funduszu Zdrowia 
niż pan i mam nadzieję, że tam nie ma marno-
trawstwa pieniędzy, że tam decyzje podejmuje się 
w racjonalny sposób. Mam taką nadzieję i chciał-
bym, żeby tak było. Jeżeli pan uważa, że tam te 
środki mogą być zmarnowane…

(Senator Zbigniew Pupa: No ale…)
Trochę boję się o  to wszystko, ale mam 

nadzieję…
(Senator Zbigniew Pupa: Ale pan…)
Zaufanie senatora opozycji do instytucji rzą-

dowej jest w tej sprawie większe.

SenatoR 
zdzisław PuPa 

Ale cały czas pan mówi o kontroli, o nadzo-
rze, cały czas pan dzisiaj o tym mówi, używa pan 
tych słów. A tu nagle chce pan wydać bez kontroli 
20 miliardów zł?
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SenatoR 
k azimierz kleina 

Nie, nie, nie, Panie Senatorze…
(Senator Zbigniew Pupa: Takie słowa padają.)
Panie Senatorze, ja mówiłem tylko o tych środ-

kach, które są poza budżetem i które są poza kon-
trolą parlamentarną. My zwracamy się z prośbą 
o to, żeby udostępniono informacje na temat źró-
deł pochodzenia funduszy, ich wydatkowania itd. 
i otrzymujemy odpowiedź negatywną. I my, czyli 
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, pan se-
nator przewodniczący Kazimierz Kleina, a także 
Najwyższa Izba Kontroli, o tym mówimy. A budżet 
Narodowego Funduszu Zdrowia jest, wydaje mi 
się, pod dość dokładną kontrolą społeczną. Można 
mieć pewnie jakieś zastrzeżenia – ja nie mam 
– i mogą być też wątpliwości, ale generalnie to 
jednak… Jest plan finansowy funduszu, jest spra-
wozdanie składane w Sejmie, wydaje mi się, że pre-
zes Narodowego Funduszu Zdrowia przychodzi też 
na posiedzenie Komisji Zdrowia i takie sprawozda-
nie, w zależności od potrzeb, przedstawia, więc…

(Senator Zbigniew Pupa: Panie Przewod-
niczący, do tej pory były procedury. Na podstawie 
procedur NFZ wydatkował pieniądze publiczne…)

Tak.
(Senator Zdzisław Pupa: A pan mówił o tym, 

że pan chce, by wydawano te pieniądze bez 
procedur…)

Nie…
(Senator Zdzisław Pupa: …tylko na to, co 

Narodowy Fundusz Zdrowia uważa za stosow-
ne. Takie słowa tu padły.)

No, tzn. mówię, że oczywiście, te pieniądze ma 
wydawać Narodowy Fundusz Zdrowia, ale…

(Senator Zdzisław Pupa: Bez procedur.)
…według procedur, które ich obowiązują.
No nie, jeżeli tak powiedziałem, to pewnie po-

pełniłem jakiś błąd. Oczywiście, nie na co chcą, 
tylko według procedur i planów, które ich obo-
wiązują. No, to jest oczywiste. No, aż tak źle nie 
myślę o Narodowym Funduszu Zdrowia i w ogóle 
o żadnych instytucjach państwowych.

(Senator Zdzisław Pupa: Poprawił pan błąd.)
Tak, więc po prostu… Zostałem zaskoczony ta-

kim brakiem zaufania ze strony pana senatora do 
Narodowego Funduszu Zdrowia.

(Senator Zdzisław Pupa: Nie, popełnił pan 
błąd. Może pan ma takie zaufanie.)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Może później, w dyskusji, Panie Senatorze…)

I teraz drugie pytanie: kwestia ABW i Agencji 
Wywiadu. Do nas, do naszej komisji przyszła po-
prawka przygotowana przez komisję petycji i… 
Ona się nazywa…

(Senator Robert Mamątow: Komisja Praw 
Człowieka Praworządności i Petycji.)

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. I to była poprawka przeznaczająca środ-
ki, po takiej pogłębionej analizie… Na zaproszenie 
tej komisji, o ile wiem, byli na posiedzeniu przed-
stawiciele tych służb, Agencji Wywiadu i Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego… Chyba byli. 
Przynajmniej taką informację tutaj otrzymałem. 
Tu także pan senator potwierdza, że byli ci przed-
stawiciele. Tak więc byli tam uprawomocnieni 
przedstawiciele wspomnianych instytucji, ja nie 
potrafię powiedzieć, czy szefowie, czy dyrektorzy 
generalni odpowiedzialni za finanse, i przedsta-
wiali właśnie ich sytuację finansową. I to właśnie 
od tych szefów… A to mamy także w informacji, 
którą otrzymaliśmy jako senatorowie, wszyscy 
senatorowie, ci, którzy chcieli, mogli się z tym 
zapoznać… Zaraz, zaraz, tylko mi się to w tych 
papierach to pomieszało… Że te wspomniane 2 
służby otrzymały wyraźnie mniej środków fi-
nansowych, gdzieś na poziomie 80%…

(Senator Robert Mamątow: 90%.)
No, to muszę to znaleźć dokładnie. Wydaje mi 

się, że… Bo myślałem, że pan senator mi tu powie 
prawdę, ale chyba trochę…

(Senator Robert Mamątow: Powiedziałem. No, 
Panie Senatorze…)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Ale, Panie Senatorze, bardzo proszę o niedogady-
wanie z sali.)

Ja zapytałem…
(Senator Robert Mamątow: Ale pan mi zarzu-

ca kłamstwo.)
Nie, nie. Ja nikomu nie zarzucam kłamstwa.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-

Stanecka: Pan senator odnajdzie… No, proszę nie 
dyskutować.)

Już mam. Już mam.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Wszyscy państwo mogą zapisać się do dyskusji.)
(Senator Robert Mamątow: Ja po prostu bronię 

swojego honoru.)
Nie, żadnego tutaj… To nie jest kwestia hono-

ru. Nie aż w taki sposób… Chodzi tylko po prostu 
o zweryfikowanie tej kwestii. Ja się nie upieram. 
Tylko że to jest wyraźnie niższa kwota, niż było to 
w latach poprzednich. A większość dysponentów 
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otrzymała minimalne, ale zwiększenie środ-
ków, niektórzy trochę mniej, niektórzy wię-
cej. Tak więc patrzę w tej chwili dokładnie na 
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego… Jaka 
to jest część? Gdyby ktoś mi tutaj szybko to pod-
powiedział… I  będziemy wówczas dokładnie 
wiedzieli…

Ba, gdyby był Pegasus i on mógłby równocze-
śnie podawać, jak tutaj senator mówił, jakie są 
wyniki, to wtedy byłoby dobrze. Ale to, niestety, 
tylko w jedną stronę idzie…

(Senator Zdzisław Pupa: Dlatego pracowanie 
nad programem…)

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 
91,89%, tak? Czyli 90%.

(Senator Robert Mamątow: Powiedziałem…)
I teraz Agencja Wywiadu – 89,6%. Czyli trochę 

mniej niż 90%. Czyli tak to wygląda.
(Senator Marek Borowski: To jest skandal.)
To już jest ocena pana senatora. I większość 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych uzna-
ła podobnie jak pan senator Marek Borowski 
i w związku z tym zaproponowała wspomnianą 
poprawkę. I to było na wniosek czy na prośbę… nie 
na wniosek, ale na prośbę przedstawicieli wspo-
mnianych instytucji. Czy to byli dyrektorzy gene-
ralni, czy to byli szefowie tych instytucji…

(Senator Robert Mamątow: Głównie przedsta-
wiciele finansowi.)

Czyli szefowie finansowi. Oni mówili o tej sy-
tuacji. Przedstawiali to dość dramatycznie na tym 
posiedzeniu. Ja nie uczestniczyłem w tym posie-
dzeniu, ale sprawozdawca nam to przedstawiał 
tak, że to była taka dość dramatyczna wypowiedź.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, tak jak wcześniej powie-

działem, w swoim sprawozdaniu skupił się pan 
bardziej na prezentacji tych 16 poprawek, czyli… 
I przy tych poprawkach generalnie mówił pan 
bardziej o tym, komu chcieliby państwo dać te 

pieniądze, a mniej o tym, skąd je wziąć, komu za-
brać. Chciałbym się tutaj odnieść do tej poprawki, 
do której odnosił się senator Pupa, do poprawki 
szóstej, tej największej poprawki, gdzie proponu-
ją państwo 20 miliardów zł na służbę zdrowia. 
Chciałbym zapytać i poprosić, żeby pan senator 
tak technicznie wyjaśnił: skąd te 20 miliardów zł? 
Komu zabrać? Ewentualnie skąd wziąć pienią-
dze, żeby te 20 miliardów zł przeznaczyć na służ-
bę zdrowia?

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Oczywiście jest to szczegółowo opisane w po-

prawce. W tym naszym sprawozdaniu to jest po-
prawka nr 6. My tam proponujemy różne źródła, 
m.in. zwiększamy dochody państwowych jedno-
stek budżetowych w zakresie gospodarki komu-
nalnej i ochrony środowiska o 6 miliardów zł. 
Przewidujemy także zwiększenie dochodów od 
osób fizycznych i prawnych oraz od jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej. No, to 
jest kolejne zwiększenie, tym razem o 14 miliar-
dów zł. Tak to szacuje większość Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych.

(Senator Aleksander Szwed: Czy mogę dopytać, 
Pani Marszałek?)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

SenatoR 
aleksander szwed 

Chciałbym zapytać, jakie analizy na to wska-
zują. Czy to jest po prostu widzimisię senato-
rów, czy jakieś analizy wskazują na taki wzrost 
dochodów?
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SenatoR 
k azimierz kleina 

Panie Senatorze, to wynika także z analizy 
wykonania budżetu z roku poprzedniego. Chodzi 
o te wpłaty, np. z tytułu sprzedaży certyfikatów, 
o wzrost dochodów w stosunku do dochodów pla-
nowanych, szacowanych, o wzrost dochodów, jaki 
z tego tytułu może się pojawić. Taką informacje 
otrzymaliśmy także od komisji nadzwyczajnej. 
Oni nie wprowadzili poprawki, ale sugerowali, 
że te wzrosty mogą być nawet wyższe, niż my tu-
taj proponujemy. Tak było napisane w tym ich 
opracowaniu.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Mróz.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Ja mam 2 pytania do pana senatora Kleiny. 
Pierwsze pytanie zadam w  kontekście pyta-
nia pana senatora Czarnobaja o wzrost docho-
dów kancelarii premiera. Nie chce mówić o tych 
700%, bo po prostu nie wiem, czy to prawda, ale 
faktycznie jakiś wzrost jest. Czy pana zdaniem 
wzrost wydatków kancelarii premiera nie po-
winien być analizowany w powiązaniu ze wzro-
stem kompetencji? No, np. całe Ministerstwo 
Cyfryzacji jest dziś częścią KPRM. W budżecie nie 
ma Ministerstwa Cyfryzacji, nie ma pieniędzy na 
cyfryzację, to jest po prostu przerzucone – mó-
wię o opłacaniu pracowników, o funkcjonowa-
niu obiektów itd., itd. – do części KPRM. Myśmy 
przekazali – to było jeszcze w poprzedniej kaden-
cji – pieniądze na Polonię. Dzisiaj dysponentem 
tych środków, tych 100 milionów zł, jest właśnie 
KPRM. 

Czy pana zdaniem analiza wzrostu dochodów 
nie powinna przebiegać równolegle z przeanali-
zowaniem, jakie zadania zostały poprzesuwane 
do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Pani Marszałek! Panie Senatorze! Wysoka 
Izbo!

Kancelaria premiera rzeczywiście się rozra-
sta, kolejne zadania są przyznawane kancelarii 
premiera. To nie jest oznaka siły rządu, ale raczej 
oznaka słabości. To pokazuje, że te zadania, które 
powinny być realizowane przez poszczególne mi-
nisterstwa – nawet nowo utworzone ministerstwa, 
jeżeli jest taka potrzeba – są przekazywane kan-
celarii premiera, której rola powinna być jednak 
inna. Kancelaria premiera co do zasady powinna 
zarządzać całym rządem, no a w tej chwili jest co-
raz więcej stanowisk, które nie wiadomo dlaczego… 
To jest chociażby kwestia informatyzacji, o której 
pan wspomniał, czyli budowania sieci, tzw. ostat-
niej mili. To zresztą wychodzi dość nieporadnie, 
o czym mówiliśmy przy okazji ustawy okołobudże-
towej, nawet bardzo nieporadnie. I to też znajduje 
się w gestii kancelarii premiera. Środki polonijne 
– my uważamy, że powinny być w Senacie – też są 
w kancelarii premiera, więc kancelaria premiera 
przestaje być centrum zarządzającym całym rzą-
dem, a staje się jednym z ministerstw, i to jeszcze 
takim wielooddziałowym. To jest błąd i my to wi-
dzimy, że tak powiem, bardzo wyraźnie. Dlatego 
uważamy, że w tej sprawie powinniśmy wrócić do 
normalności. W kancelarii premiera powinny być 
realizowane tylko te zadania, które wynikają z za-
rządzania sprawami rządowymi, wszystkie inne 
muszą zostać przekazane do poszczególnych mini-
sterstw. No, to jest sytuacja nienormalna.

(Senator Krzysztof Mróz: Ja tylko dopytam, 
Pani Marszałek.)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Proszę bardzo…)

Tworzy się tam, jak pan wie, fikcyjne stanowi-
ska. No, jeżeli trzeba z jakichś powodów utworzyć 
i dać komuś stanowisko wiceministra, bo coś tam, 
coś tam… Ale to już zostawiamy na boku.

(Senator Krzysztof Mróz: No nie, proszę tak 
nie mówić.)

Pan to wie lepiej niż ja.
(Senator Krzysztof Mróz: Nie, nie…)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo, Panie Senatorze. Proszę dopy-
tać. Ale to nie dyskusja, proszę tylko dopytać.
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SenatoR 
krzyszTof mróz 

Moje pytanie nie dotyczyło tego, czy pan do-
brze ocenia strukturę ministerstw. Dzisiaj to pre-
mier, zgodnie z ustawą, decyduje, jakie są działy, 
jakie są ministerstwa i kto co realizuje. Moje py-
tanie padło w kontekście budżetu. 

Czy nie byłoby uczciwiej analizować wzrost 
wydatków kancelarii premiera w powiązaniu 
ze wzrostem kompetencji, ze wzrostem licz-
by działów czy zadań, które realizuje KPRM? 
Bo dla mnie to jest jakby oczywiste. Gdyby nic 
się nie zmieniło, a dochody by rosły, to może 
to byłoby niebezpieczne i dziwne, ale jeżeli ro-
sną kompetencje, rosną zadania, bo likwiduje 
się jakieś ministerstwa i ktoś realizuje więcej 
zadań, to naturalnie jego budżet musi rosnąć. 
Czy dobrze rozumuję, Panie Przewodniczący?

SenatoR 
k azimierz kleina 

Panie Redaktorze… Tfu, tfu, tfu, już się przy-
zwyczaiłem do…

(Wesołość na sali)
(Senator Krzysztof Mróz: Bardzo proszę.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: TVP…)
(Głos z sali: W TVN.)
(Głos z sali: No przecież.)
Nie, senator Maria Jackowski jest w TVN, 

a senator Kleina z reguły jest w TVP. Tak się 
umówiliśmy, że każdy będzie tam, gdzie go naj-
bardziej potrzebują. I o tym decydują redakto-
rzy, prawda?

(Senator Krzysztof Mróz: Owszem.)
Jednak większości Komisji Budżetu Finan-

sów Publicznych wydaje się, że wzrost o 40% bu-
dżetu kancelarii premiera nie jest uzasadniony 
żadnymi zmianami kompetencyjnymi dokona-
nymi w mijającym roku. I druga sprawa. To jest 
jedyny instrument, jaki mamy, żeby spróbować 
racjonalizować wydatki w jakiejś części budże-
tu; robimy to tak, że albo się dodaje jakieś środ-
ki, albo się ujmuje. W ten sposób wymuszamy 
na dysponentach tych środków takie zachowa-
nie, które według nas jest bardziej racjonal-
ne. I taką decyzję w związku z tym podjęliśmy. 
My, tj. większość komisji, mówię o większości 
komisji.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, wypowiedział pan w czasie 

swojego wystąpienia charakterystyczne zdanie: 
brak woli współpracy ze strony rządu. Rozumiem, 
że współpracy z komisją. Czy do tej woli współpra-
cy – tym razem ze strony komisji – należy zaliczyć 
propozycję obniżenia w ramach poprawek wy-
datków w następujących częściach: „Kancelaria 
Prezydenta RP”, „Trybunał Konstytucyjny”, 
„Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji”, „Instytut 
Pamięci Narodowej” i „Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów”, w tym wydatków Rządowej Agencji 
Rezerw Strategicznych? Jeśli obniżacie państwo 
wydatki wszystkim instytucjom, które, w cudzy-
słowie, krytykujecie, to czy to jest działalność po-
lityczna, czy merytoryczna?

(Sygnał timera)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Wydaje mi się, że my w pracy komisji raczej 

kierujemy się przesłankami merytorycznymi. 
Raczej udaje nam się to za każdym razem jakoś 
tam przeprowadzić i udaje nam się współpraco-
wać z ministrem finansów. Niektóre popraw-
ki, które… I tak jest, jak mówię, przez cały rok. 
Wiadomo, że są różne spory, różne ostateczne de-
cyzje itd., ale udaje nam się to robić. Najtrudniej 
rzeczywiście bywa na etapie pracy nad budżetem, 
tu ma pan rację, ale i wtedy staramy się zawsze 
pytać, czy może minister widzi lepsze rozwią-
zanie, czy może to źródło, które my chcemy na 
dany cel przeznaczyć, mogłoby być inne. Zawsze 
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też pytamy, chcemy, żeby nam w takich sytu-
acjach pomóc. Czasami, ale rzadko, zdarzały się 
w przeszłości takie wypadki, sugestie, że można 
by było coś innego… Dzisiaj otrzymujemy w za-
sadzie tylko takie informacje, że rząd nie popiera 
takiego czy innego rozwiązania. Ma oczywiście do 
tego prawo. My nawet często mówimy, że prosi-
my o jednoznaczną odpowiedź w tej sprawie, żeby 
mieć pomoc do głosowania.

A jeżeli chodzi o te poszczególne instytucje, 
o których pan wspomniał… Te propozycje wcale 
nie są propozycjami antyrządowymi czy przeciw-
ko rządowi, broń Boże. One mówią tylko o innych 
priorytetach, które według nas, według większo-
ści komisji powinny być zrealizowane. Co więcej, 
niektóre wynikają także z tych opinii, które do 
nas docierają, jak np. kwestia Sądu Najwyższego 
i Krajowej Rady Sądownictwa, bo ta decyzja do-
tyczy… Chyba musiałbym tu, że tak powiem, bar-
dziej się wesprzeć prawnikami. No, ale przecież 
pan premier i pan przewodniczący partii zapo-
wiadają likwidację pewnych instytucji, więc my 
mówimy: skoro mówicie, że likwidujemy daną 
instytucję, to trzeba w budżecie państwa prze-
widzieć także zmiany z tym związane, żeby sło-
wa były powiązane ze środkami finansowymi, 
jakie na ten cel są przeznaczone. Prawda? I takich 
przypadków pewnie byśmy mogli pokazać więcej. 
One wynikają z deklaracji, zapowiedzi, różnych 
priorytetów. I pewnie moglibyśmy pokazać więcej 
takich przypadków, które wynikają z deklaracji, 
zapowiedzi, różnych priorytetów.

Pani Marszałek, jeszcze pan senator chciałby 
dopytać, jak rozumiem.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Oczywiście, Panie Senatorze. Zawsze po-
zwalam dopytać, szczególnie panu senatorowi 
Czerwińskiemu.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Świetnie. Zapamiętam.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, tylko 1 zdanie sprostowania. 

Nie można zlikwidować KRS, bo to jest organ kon-
stytucyjny. A więc zaszła tu jakaś pomyłka, Panie 
Senatorze. Ale to jest inna kwestia.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Ale tu mówimy o takim kształcie, jaki jest te-
raz. To wiadomo. Powołuję się tylko właśnie na te 
stanowiska i pana premiera, i…

(Senator Krzysztof Mróz: Tryb wyboru, a nie…)
Czyli formuła ma być wyraźnie zmieniona.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Dziękuję bardzo. Pan senator…)
Mówię tylko, jakie są zapowiedzi.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Pan senator Jan Maria Jackowski.)
Nie ja je mogę oceniać, bo to nie jest moja kom-

petencja, dotycząca, ja wiem, funkcjonowania 
KRS itd. Mówimy tylko o tym, co słyszymy z ust 
liderów rządzącej dzisiaj partii.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. 

Rozumiem, że w pańskiej ocenie i w ocenie komi-
sji ten budżet ma charakter, nazwijmy to, histo-
ryczny, ponieważ jeden z głównych wskaźników, 
czyli przewidywany poziom inflacji na rok 2022, 
jest chyba trochę oderwany od rzeczywistości. Bo 
nawet Narodowy Bank Polski przewiduje, że te 
wskaźniki, niestety, będą bardziej pesymistyczne.

I mam takie pytanie: czy w pana ocenie da się 
w 1 nowelizacji znowelizować ten budżet, czy dy-
namika procesów gospodarczych, inflacyjnych 
w tym roku będzie tak duża, że, niestety, będzie-
my skazani na proces kilkukrotnego podejmowa-
nia działań w tym zakresie? Albo może w zakresie 
części budżetu. I to jest moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie jest związane z  poprawką 
dotyczącą Telewizji Polskiej. O te 2 miliardy zł 
chciałbym zapytać. Mianowicie stanowisko ko-
misji kultury komisja finansów… 

(Sygnał timera)
To ja w takim razie zapytam o to, zadając na-

stępne pytanie.
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WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Nie potrafię ocenić do końca, czy to będzie 

historyczny budżet w takim sensie, że już w tej 
chwili sytuacja, jaka jest związana z inflacją… 
Mam nadzieję, że inflacja jednak będzie w dłuż-
szej perspektywie malała, bo to jest w interesie nas 
wszystkich, wszystkich naszych obywateli. I trze-
ba po prostu działać. Mówię o tych, którzy w tej 
sprawie mają kompetencje, a więc o Radzie Polityki 
Pieniężnej, o Narodowym Banku Polskim, o rzą-
dzie. Chodzi o to, żeby rzeczywiście nie przespać 
kolejnych miesięcy i podejmować działania, które 
będą polegały na takim racjonalizowaniu funkcjo-
nowania państwa, by ograniczać inflację.

Zaniepokoiły mnie trochę w sensie budże-
towym i  w  sensie funkcjonowania np. takie 
informacje. Jeden z posłów w programie telewi-
zyjnym – ja czasami oglądam telewizję – mówił, 
że będą ceny regulowane, wprowadzone przez 
rząd na podstawowe produkty żywnościowe. 
I wymienił te, które powinny być regulowane. 
Przestraszyłem się tego trochę, bo moje pokole-
nie pamięta, że gdy wprowadzono ceny regulowa-
ne, to efekt tego był, niestety, straszny. Prawda? 
A więc mam nadzieję, że to były tylko takie indy-
widualne wypowiedzi…

(Senator Józef Łyczak: Głupia wypowiedź.)
Proszę?
(Senator Józef Łyczak: Głupia była.)
Nie chcę używać takich słów, bo coś będzie 

głupie, coś humorystyczne, a  coś śmieszne. 
Tak więc na wszelki wypadek nie oceniam tego 
w taki sposób. Ale ona rzeczywiście… Oryginalna 
wypowiedź.

A więc mam nadzieję, że nie będzie tu takiej 
potrzeby.

Jak mówię, jestem przekonany, że jeżeli budżet 
zostanie przyjęty tutaj w takim kształcie, jak rząd 
chciał, to nie będzie wyjścia, on będzie musiał być 
nowelizowany, prawdopodobnie w ciągu najbliż-
szych miesięcy.

Przecież w przeszłości były takie sytuacje, że 
mieliśmy wysoką inflację. To nie jest sytuacja 

nadzwyczajna. Oczywiście jesteśmy przyzwy-
czajeni do tego, ze od nieszczęsnego roku dwa ty-
siące… Jak rządziła Platforma, to inflacja spadała, 
i nawet osiągnęła poziom zerowy. Wina Tuska, 
byśmy powiedzieli teraz. Czyli była zerowa infla-
cja, a nawet była deflacja. Ona się chwilę trzyma-
ła, ale później zaczęło to iść w górę, jeszcze zanim 
nastała pandemia i te różne inne zagrożenia.

A więc myślę, że po prostu trzeba wrócić do 
zasad, do pilnowania kwestii budżetu, do pil-
nowania wydatków itd. Chodzi o to, żeby tu nie 
nastąpiło rozprężenie, żeby nie nastąpiło rozprę-
żenie w tej materii. Myślę, że wszystkim nam na 
tym zależy.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę. Pan senator Jan Maria Jackowski.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, mam pytanie dotyczące 

kwestii telewizji. Komisja kultury wnioskowała 
o zdjęcie tych 2 miliardów zł. Chodzi o pieniądze 
obligacyjne na telewizję. Rozumiem, że nie są to 
środki czysto budżetowe, ponieważ to ma być fi-
nansowane z obligacji. 

Moje pytanie jest następujące. Czy gdyby na-
wet Sejm przyjął tę poprawkę, to telewizja nie 
miałaby tych 2 miliardów? Pytam, ponieważ jest 
ustawa o 5-letniej możliwości emitowania obliga-
cji. Na jej podstawie telewizja ma gwarantowane 
te środki corocznie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Głównie Komisja Budżetu i  Finansów 

Publicznych jest przeciwna tej poprawce. Jakie 
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motywy kierowały tutaj komisją kultury, to już 
jest inna kwestia. Myśmy w to głęboko nie wni-
kali. My jesteśmy przeciwni ze względu na spo-
sób finansowania tego zadania, które zostało 
przygotowane ustawą. Uważamy, że wchodze-
nie w obszar emisji dodatkowych obligacji czy-
ni budżet de facto bardziej nieprzejrzystym. To 
wszystko napędza inf lację. Mówię o działaniach 
zwiększających środki, działaniach, które po-
legają na emisji obligacji. Nad tym po prostu 
trzeba zapanować. W jaki sposób doprowadzić 
do tego, żeby telewizja miała dofinansowanie 
i była rzeczywiście telewizją publiczną? To już 
jest odrębny temat do dyskusji i  nie chciał-
bym jej tutaj wywoływać. Myślę, że każdy ma 
swoje doświadczenia z telewizją publiczną. Ja  
także.

(Senator Jan Maria Jackowski: Chciałbym do-
pytać, bo…)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Pani Marszałek, ja pytałem wyraźnie. 
Chodziło mi o to, czy jeżeli ta poprawka byłaby 
przyjęta w Senacie, a potem byłaby przegłoso-
wywana w Sejmie i uzyskałaby w Sejmie popar-
cie, nie zostałaby odrzucona, weszłaby w życie, 
to automatycznie oznaczałoby to, że Telewizja 
Polska na pewno nie otrzymałaby tych 2 miliar-
dów zł z obligacji, czy też powoływałaby się wte-
dy na ustawę, która gwarantuje utrzymywanie 
tych środków przez 5 lat? Czy tutaj nie byłoby 
po prostu kolizji w przepisach? Nie mam wie-
dzy w tym zakresie, więc pytam pana senatora. 
Dziękuję.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Byłaby kolizja i na pewno należałoby znaleźć 
sposób na to, żeby wywiązać się ze zobowiązań 
ustawowych. Możliwe, że należałoby znowelizo-
wać ustawę rekompensującą.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Zdzisław Pupa. Proszę bardzo.

SenatoR 
zdzisław PuPa 

Panie Senatorze Sprawozdawco!
Był poruszony temat rolnictwa, temat cen na-

wozów. Komisja widzi potrzebę przeznaczenia, 
tak zrozumiałem, 36 milionów zł na dopłaty, do-
finansowanie czy uregulowanie cen nawozów 
sztucznych. Wiemy, że ceny nawozów są spowo-
dowane… ta drożyzna jest spowodowana ceną 
gazu ziemnego. Jak chcecie to uregulować? W jaki 
sposób? Jakie procedury chcecie zastosować, aby 
rolnik mógł płacić niższe ceny? O ile te ceny będą 
niższe, jeżeli poprawka przejdzie?

SenatoR 
k azimierz kleina 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
(Senator Zdzisław Pupa: To dotyczy cen 

regulowanych.)
Jasne.
(Senator Zdzisław Pupa: To jest kwestia tego, 

o czym wiele razy mówiliśmy.)
Jasne. Panie Senatorze, do tej poprawki nie je-

stem jakoś szczególnie przywiązany. Wydaje mi 
się, że myśmy jako większość komisji popełnili 
błąd. Należałoby… Jeżeli chcielibyśmy osiągnąć 
efekt, to niestety ta kwota powinna być wyższa. 
Myśmy się trochę zasugerowali opinią przedsta-
wiciela komisji rolnictwa, który dokonał błędnych 
wyliczeń. Tu oczywiście nie chodzi o dopłaty czy 
regulację cen nawozów sztucznych. Ja wiem…

(Senator Zdzisław Pupa: Bo każda obniżka, 
każda mniejsza kwota będzie…)

Tutaj chodzi raczej o przeznaczone środ-
ki. Te zadania były realizowane już wcześniej, 
jak pan senator doskonale pamięta. Były tam 
inne kwoty. Prawda? To są dopłaty… Ma być 
taka zasada, że to byłaby jedna z dopłat, jaką 
otrzymują rolnicy, powiązana z hektarem użyt-
ków rolnych. Ona nie byłaby wprost związana 
z  ceną konkretnego nawozu sztucznego, ale 
z powierzchnią, na jakiej gospodaruje rolnik. 
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Jak mówię, do tej poprawki w takim kształcie 
nie jestem do końca przywiązany. Jeżeli miałaby 
ona wejść w życie, powinna być trochę popra-
wiona. Niechby to zrobili przedstawiciele ko-
misji rolnictwa.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Mróz.
(Senator Kazimierz Kleina: Można to zro-

bić w formie poprawek zgłaszanych już podczas 
debaty.)

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Pani Marszałek, ja mam ostatnie pytanie 
do pana senatora Kleiny. Niektóre z tych po-
prawek, jak zauważył pan przewodniczący 
Bierecki, w podobnej albo bardzo podobnej for-
mie były zgłaszane w Sejmie, no i Sejm je od-
rzucił. Wiadomo, jaka jest tam większość. Czy 
zgłaszanie poprawek, które kilka tygodni – na-
wet nie kilka, tylko 2 albo 3 tygodnie temu – zo-
stały odrzucone w Sejmie, ma jakikolwiek sens? 
Czy myśmy nie powinni zgłaszać jako Senat 
takich poprawek, które coś jednak wnoszą, są 
jakąś innowacją? A my zgłaszamy to, co Sejm 
odrzucił. No, można wymieniać te poprawki, 
które są tożsame z tym, co zostało odrzucone 
przez większość sejmową. To jest moje pierw-
sze pytanie.

Drugie pytanie jest pytaniem do senatora 
Grzegorza Biereckiego. No, powiedziałem już, 
że to było ostatnie pytanie do pana senatora 
Kleiny. Panie Senatorze, dużo się tutaj mówi 
o tych wskaźnikach. Czy mógłby pan powie-
dzieć o wskaźnikach wzrostu gospodarczego, 
bezrobocia, oczywiście także inf lacji? Jeżeli 
już mówimy o wskaźnikach budżetowych, no 
to trzeba podejść do tych wskaźników całościo-
wo. Inf lacja jest jednym z ważnych wskaźni-
ków, ale są też oczywiście inne wskaźniki, np. 
historycznie niskie bezrobocie czy relatyw-
nie bardzo wysoki wzrost gospodarczy, jeden 
z najwyższych w Unii Europejskiej. To także zo-
stało zapisane w tegorocznym budżecie. Dzię- 
kuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Chcę powiedzieć, że siłą tych poprawek, które 

my tutaj zgłaszamy, jest właśnie to, że one są kon-
sekwentnie zgłaszane na posiedzeniu plenarnym 
czy podczas prac sejmowych. One pokazują, jakie 
są priorytety formacji, które w Sejmie są w opo-
zycji, a w Senacie rządzą. My mamy podobne zda-
nie, prawda? Podobne zdanie mają posłowie, my 
to przedyskutowaliśmy. Większość komisyjna, 
ale także większość senacka, uznała to za pewne 
priorytety naszej polityki.

Poczeka pan jeszcze chwileczkę.
(Senator Krzysztof Mróz: Ja tylko…)
Bo chodzi pan po sali.
(Senator Krzysztof Mróz: Nie wychodzę.)
Tak?
No, to jest jedna kwestia. Chcę panu senatoro-

wi zwrócić uwagę na pewną kwestię. Teraz mó-
wimy dużo o tym Polskim Ładzie, o tej ustawie, 
która została przyjęta, a z którą są teraz bardzo 
poważne problemy, problemy różnego rodzaju, 
interpretacyjne itd. I jeszcze nam się zarzuca, 
że myśmy głosowali przeciw. Wszędzie w me-
diach słyszę, że Platforma głosowała przeciwko 
tej ustawie o Polskim Ładzie. No więc chcę zwró-
cić uwagę, że w Sejmie, a później w Senacie – 
w Senacie było tego nawet więcej – zgłoszonych 
zostało 70 poprawek do tej ustawy. Myśmy za-
głosowali za ustawą z tymi poprawkami, które 
tutaj, w Senacie, zostały wypracowane. Ustawa 
poszła do Sejmu i tam te wszystkie poprawki zo-
stały odrzucone. Jakieś 90% kłopotów, jakie ma 
rząd z ustawą dotyczącą Polskiego Ładu, wynika 
z tego, że te poprawki, które zostały przygotowane 
i przegłosowane w Senacie, nie zostały przyjęte 
przez Sejm. Dzisiaj byłoby tych problemów zdecy-
dowanie mniej. Nie mówię, że wszystkie popraw-
ki były idealne, ale nie przyjęto ani jednej. I co? 
I dzisiaj jest z tym kłopot.

I  dokładnie tak samo jest z  budżetem. 
W Sejmie przedstawione zostały poprawki. One 
zostały odrzucone – takie jest prawo większości 
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– więc my wracamy do nich w Senacie, do tych 
najważniejszych, bo nie wszystkie się powtarza-
ją. No, pojawiają się też inne priorytety, inne cele, 
szczególnie w ramach tych mniejszych poprawek. 
W Sejmie nawet kilkaset poprawek zostało zgło-
szonych przez posłów. No, nie wiem jeszcze, co 
dalej, bo to jest początek debaty, ale jestem prze-
konany, że nie będzie tutaj takiej liczby poprawek. 
Wielokrotnie mniej będzie tych poprawek, o ile 
jakiekolwiek poprawki będą jeszcze zgłaszane. 
A więc po prostu wydaje mi się, że w tej sprawie, 
w sprawie budżetu, ale i w każdej innej sprawie, 
trzeba dość konsekwentnie postępować, bo ina-
czej to byłoby w ogóle niezrozumiałe. Sejm swoje, 
Senat swoje – każdy by w swoim kierunku cią-
gnął. No, musi być jakaś konsekwencja. Z tym się 
można nie zgadzać, to już jest inna kwestia, ale po 
prostu musimy być wyraziści w tych sprawach, 
które dotyczą budżetu.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Adam Szejnfeld.
(Senator Kazimierz Kleina: Senator Bierecki… 

Było pytanie do pana senatora Biereckiego.)
A, było jeszcze pytanie do pana senatora 

Biereckiego. Oczywiście.

SenatoR 
GrzeGorz Bierecki 

No więc tak… Pan senator Mróz zadał krótkie 
pytanie, ale odpowiedź będzie długa, bo to pyta-
nie wymaga dłuższej odpowiedzi. Trzeba by za-
cząć od sprostowania pojęcia, którym posługiwał 
się mój szanowny przedmówca, mówiąc o wskaź-
niku inflacji i próbując uznać go za wskaźnik, któ-
rego przyjęcie będzie dawało pewność budżetową. 
Zakładał, że zmiana tego wskaźnika będzie da-
wała pewność budżetową i że ten budżet będzie 
lepszy, bardziej rzetelny.

Panie Senatorze, w tym przypadku mamy do 
czynienia wyłącznie z projekcjami wzrostu infla-
cji. To są tylko projekcje wzrostu inflacji, to nie 
jest jakiś wskaźnik, który ogłosił nam dziś prezes 
NBP, wskaźnik, o którym można powiedzieć, że 
będzie wynosił tyle i że to na pewno będzie tyle. 
Tak akurat nie jest. To nie są stopy procentowe. 

Prezes NBP rzeczywiście może ogłosić wyso-
kość stóp procentowych w ramach decyzji Rady 
Polityki Pieniężnej. Wyjaśniam to, żeby ci, którzy 
z mniejszym zrozumieniem przyjmują moje wy-
powiedzi, też to zrozumieli. To jest inny wskaź-
nik, on się będzie zmieniał. Być może w wyniku 
podjętych przez rząd działań antyinflacyjnych 
w przyszłym miesiącu albo za 2 miesiące pan 
prezes Narodowego Banku Polskiego zrewiduje te 
projekcje i być może zrewiduje je w dół. Tak może 
być. Ekonomiści oczekują, że działania antyinfla-
cyjne rządu mogą mieć wpływ na sytuację w tym 
okresie budżetowym. Tak więc nie jest właściwe 
przyjmowanie w tej chwili zmiany wskaźnika, 
który znajduje się w budżecie, nie jest także wła-
ściwe mówienie o tym, że mamy przygotować 
teraz lepszy budżet w oparciu o aktualnie prezen-
towane wskaźniki. To nie jest właściwe założenie.

Państwo polskie przyjęło pewną procedurę 
zarządzania budżetem. Zarządzanie budżetem 
w zmiennych okolicznościach polega na tym, że 
budżet się nowelizuje, kiedy ma się więcej infor-
macji, kiedy są już dane, kiedy są realne wpływy, 
realne wydatki. Wtedy dokonuje się nowelizacji. 
Nie robi się tego w oparciu o prognozy, które są 
zmienne. Jakąś prognozę trzeba przyjąć, kiedy 
tworzy się budżet, ale nie można zmieniać bu-
dżetu dlatego, że w międzyczasie zmieniają się 
prognozy. To jest podstawowy błąd w rozumo-
waniu, który chciałem wskazać panu senatorowi 
Kleinie. Na tym błędzie zbyt wiele teorii zostało 
opartych w tej dyskusji.

Trzeba wreszcie powiedzieć o inflacji. Mamy 
do czynienia z sytuacją, w której taka inflacja jest 
zjawiskiem ogólnoświatowym. Ona dotyczy też 
strefy euro. Litwa w listopadzie raportowała 9,3% 
inflacji, Litwa jest w strefie euro. Jakie działania 
podejmuje Europejski Bank Centralny? Czy pod-
wyższa stopy procentowe? Nie, nic nie robi. Jeden 
z członków rady zarządzającej Europejskiego 
Banku Centralnego powiedział ostatnio, że być 
może zrobią coś w 2024 r., ale będą się przyglą-
dali, jak sytuacja będzie się kształtowała w roku 
2023, bo wydaje im się, że to wygaśnie w ciągu 
2023 r. Taką wypowiedź usłyszeliśmy. Nie ma 
stanowiska Europejskiego Banku Centralnego, 
chociaż inf lacja… Podałem przykład Litwy. 
W Niemczech jest prawie 6-procentowa inf la-
cja. To dotyczy w tej chwili każdej gospodarki na 
świecie, niezależnie od tego, jaką walutą się posłu-
guje. Banki różnie na to reagują. Nasz Narodowy 
Bank Polski przyjął rozwiązanie, które ma tłumić 
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oczekiwania inflacyjne – nie inflację, tylko ocze-
kiwania inflacyjne – stąd te niewielkie podwyżki 
stóp procentowych. Wszyscy ekonomiści, którzy 
dyskutują o tym, jak obniżyć inflację, mówią, że 
przede wszystkim trzeba kontrolować wydatki 
budżetowe. Wydatki budżetowe nie powinny być 
zwiększane w momencie, gdy jest inflacja, one 
powinny być pod kontrolą. Dlatego te działania, 
które teraz zaproponowaliście, aby właśnie zna-
cząco podnieść wydatki budżetowe na podstawie 
prognoz, które aktualnie są prezentowane, nie 
są działaniami antyinflacyjnymi, są działania-
mi proinflacyjnymi, i to nie tylko ze względu na 
kształtowanie oczekiwań inflacyjnych, o czym 
mówiłem wcześniej, ale także ze względu na kon-
kretny wzrost inflacyjny.

Pan senator Mróz zapytał też o wskaźniki, 
o to, jak Polska wygląda na tle innych krajów. 
PKB w III kwartale – ja takimi danymi dyspo-
nuję – w Polsce wzrosło o 5,5%, w strefie euro 
– o 3,9%. Inflacja w strefie euro w listopadzie wy-
niosła 4,9%, a najwyższa, jak mówiłem, była na 
Litwie – 9,3%. Stopa bezrobocia w Polsce – i tym 
powinniśmy się szczycić, bo to jest efekt naszych 
działań, tej tarczy covidowej – należy do najniż-
szych w Europie i wynosi 3,4%, a w strefie euro 
– 7,3%. To są chyba… To są dane za listopad, któ-
re ja widzę w tej chwili. Czytam ze źródła, więc 
myślę, że to są… To są dane GUS. Tak więc mamy 
dobrą sytuację gospodarczą. Ten budżet gwaran-
tuje nam utrzymanie tej dobrej sytuacji gospo-
darczej. W tych trudnych, zmiennych czasach nie 
powinniśmy szarpać tą łódką, nie powinniśmy 
zwiększać wydatków na podstawie niepewnych 
prognoz. Tyle mojego komentarza. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Senator Marek Plura. Bardzo proszę o zadanie 
zdalnie pytania panu senatorowi Biereckiemu.

SenatoR 
marek Plura 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Sprawozdawco, ustawa budżetowa, któ-

rej pan broni, gdyby była przyjęta bez poprawek, 
zakładałaby zmniejszenie o połowę tak napraw-
dę kwoty przewidzianej na realizację nauczania 

w języku ojczystym uczniów, których rodziny 
zaliczyły siebie do mniejszości narodowych, et-
nicznych bądź używających języka regionalne-
go. Jednocześnie nie zmieniło się polskie prawo 
ani w zakresie ustawowym, ani w zakresie roz-
porządzeń, prawo, które daje tym rodzinom, tym 
polskim obywatelem, a właściwie ich dzieciom, 
dzieciom polskich podatników pełną możliwość 
nauczania w tym języku, ale także prawo, które 
nakłada na nasze państwu tego typu obowiązek. 
Jak więc, przyjmując ustawę budżetową bez po-
prawek, będzie można zrealizować ten obowiązek 
i prawo? Może wie pan coś, czego my nie wiemy, 
o tym, że to prawo ma się w jakiś sposób, na razie 
tajny dla ogółu społeczeństwa, zmienić? Jak wy-
tłumaczyć to, że zabraknie pieniędzy na realiza-
cję ustawowych obowiązków państwa? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
GrzeGorz Bierecki 

Dziękuję bardzo.
Ta kwestia była szeroko omawiana w Sejmie. 

Myślę, że ci zainteresowani mieli okazję usły-
szeć o powodach, dla których Sejm podjął taką 
decyzję o symetryczności zobowiązań między-
narodowych, realizacji umów, które wiążą nasz 
rząd z sąsiednim rządem. Mówię tutaj o umo-
wie polsko-niemieckiej, z której rząd polski się 
wywiązuje. Od wielu lat przeznaczamy z nasze-
go budżetu środki na dodatkowe finansowanie 
nauki w języku niemieckim, bo przecież polskie 
dzieci mogą uczyć się niemieckiego w ramach 
normalnego programu edukacyjnego. My mó-
wimy tutaj o pewnym przywileju, który wyni-
kał z umowy międzyrządowej. Druga strona tej 
umowy nie wywiązuje się, nie podjęła działań 
zmierzających do wprowadzenia rozwiązań za-
wartych w  umowie. Ponieważ w  dyplomacji, 
w polityce międzynarodowej obowiązuje zasa-
da symetrii, właściwe zadania zostały podjęte. 
Myślę, że ten sygnał zostanie usłyszany. Myślę, 
że ten sygnał zostanie usłyszany i że sprawy pój-
dą w lepszym kierunku, że poprawi się pozycja 
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polskich dzieci w Niemczech. Warto powiedzieć 
też o tym, że polskie dzieci w Niemczech… Pan 
senator Kleina używał pojęcia, że dzieci mniej-
szości etnicznej staną się zakładnikiem polityki. 
Polskie dzieci w Niemczech w takim razie znajdu-
ją dokładnie w takiej samej sytuacji i są pokrzyw-
dzone w związku z brakiem realizacji zapisów 
umowy międzynarodowej przez rząd Republiki 
Federalnej Niemiec.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Adam Szejnfeld. Bardzo proszę.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałkini.
Mam pytania do pana sprawozdawcy 

Kazimierza Kleiny. Mam kilka pytań, więc jeżeli 
nie zdążę, a pewnie nie zdążę zadać ich w ciągu 1 
minuty, będę prosił panią marszałek o głos w celu 
zadania następnych pytań.

Zacznę od euro. Mówimy już parę godzin 
o złotówkach i chyba ani jednego głosu, pytania 
nie było w zakresie euro. Chodzi mi oczywiście 
– mówię w skrócie – o fundusze europejskie. 
W ramach tej ustawy budżetowej ponad 30 mi-
liardów euro będzie wynosiła nasza składka 
do Unii Europejskiej. Oczywiście w zamian 
za to oczekujemy wpływów z funduszy Unii 
Europejskiej. 

Po pierwsze, chciałbym się dowiedzieć, czy ten 
budżet odzwierciedla stanowisko polskiego rzą-
du – bo przecież nie nadzieję, tylko stanowisko 
– że także w związku z wprowadzeniem w Unii 
Europejskiej reguły praworządności będą nam się 
należeć wszystkie wynegocjowane środki czy też 
nie. Czy mamy tutaj jakieś jakby echo, odbicie tej 
kwestii w ustawie budżetowej?

I druga sprawa mieści się w zakresie tego sa-
mego pytania. Czy ten budżet przewiduje w spo-
sób bezpośredni czy też pośredni, bo rozumiem, 
że są jakieś rezerwy itd., wypłacalność Polski 
w zakresie nałożonych i naliczanych dziennie 
Polsce kar za niewykonywanie wyroków TSUE, 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? 
To jest moje pierwsze pytanie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Drugie pytanie jest prostsze, czyli to dotyczą-

ce kwestii kar, jakie zostały nałożone na Polskę 
w związku z orzeczeniami trybunałów europej-
skich. Ta sprawa nie była przedmiotem posie-
dzenia naszej komisji. Myśmy o to nie zapytali, 
chociaż ja ciągle miałem z tyłu głowy, żeby do-
pytać ministra, w jaki sposób są uwzględnione 
kwestie zapłaty tych kar, które są codziennie na-
liczane. Otrzymałem wcześniej, bo analizowa-
łem także ekspertyzy, informacje, tylko że… One 
powinny być wypłacane z budżetu Ministerstwa 
Sprawiedliwości, ale na pytanie, w jaki sposób 
technicznie to się będzie odbywało, wydaje mi 
się, że odpowie nam pan minister Skuza. To jest 
rzeczywiście bardzo poważna kwota i dzisiaj jest 
to już kwota ogromna. Niewiele osób zdaje sobie 
sprawę z tego, ale te kary, jakie Polsce przycho-
dzi zapłacić za orzeczenia trybunałów, są bardzo 
wysokie, tym bardziej że widać, że np. w kwestii 
Turowa postępów prac nie ma. Co więcej, nawet 
ambasador Polski w Czechach wypowiedział się 
w taki sposób… dość mocno skrytykował spo-
sób prowadzenia uzgodnień z rządem czeskim 
w sprawie Turowa. Tak więc wydaje mi się, że 
na to ważne pytanie lepiej odpowie pan minister 
Skuza i pokaże, gdzie, w której części budżetu te 
środki się znajdują. Pewnie powinny one być, pa-
trząc tak racjonalnie, zgodnie z zasadami, zawar-
te w zobowiązaniach Skarbu Państwa. Tak mi się 
wydaje, że to tam ta kwota powinna być. Jest to 
tak duża kwota… Wydaje mi się, że ona w sposób, 
że tak powiem, prawidłowy, powinna być zawarta 
w zobowiązaniach Skarbu Państwa. Część eks-
pertów powiedziała – ale to nie było przedmiotem 
dyskusji na posiedzeniu komisji – że to z budżetu 
Ministerstwa Sprawiedliwości… Ale, jak mówię, 
w tej sprawie pan minister się bardziej kompe-
tentnie wypowie.

Jeśli chodzi o tę drugą kwestię, to myśmy na 
ten temat nie dyskutowali na posiedzeniu ko-
misji, ale w opiniach ekspertów ten problem się 
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pojawił. Te środki nie są uwzględnione… Mówimy 
o Krajowym Programie Odbudowy, o środkach 
z  Unii Europejskiej, które mogłyby pójść na 
wsparcie budżetu. One powinny być powiąza-
ne, to jest oczywiste, ale prawdopodobnie obawa, 
że mogą nie dotrzeć… No i nie zostały wpisane 
w sposób satysfakcjonujący.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Marek Plura chciałby jeszcze do-

pytać pana senatora Biereckiego.
(Senator Adam Szejnfeld: Ja też chcę 

konty nuować.)
Tak? Dobrze. Czy do pana senatora…
(Senator Adam Szejnfeld: Tak, tak.)
To proszę od razu, a później pan senator Plura. 

Może tak zrobimy.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Kolejna kwestia… Sprostuję tylko, że oczy-
wiście miałem na myśli złotówki, mówiąc 
o  30,4  miliarda wpłat, a  nie euro. No, wcze-
śniej mówiłem o  euro, dlatego użyłem tego 
pojęcia. A tak à propos pana ostatniego stwier-
dzenia, Panie Sprawozdawco, to przypomnę tyl-
ko wszystkim, że tu chodzi o 127,5 miliarda euro 
w  dotacjach, 32  miliardy euro w  pożyczkach 
i 27,8 miliarda euro w grantach. Nie można tego 
lekceważyć, tak jak lekceważy to rząd. No ale wra-
cając do pytań… Prezes Najwyższej Izby Kontroli 
w ostatnich raportach krytykował i podważał, 
jeśli chodzi o zgodność z zasadami finansów 
publicznych, przepisami prawa, wydatkowanie 
ogromnych, idących w dziesiątki, setki miliar-
dów złotych pieniędzy poza budżetem państwa. 
Chciałbym się dowiedzieć, czy w związku z ta-
kim stanowiskiem, takim postawieniem sprawy 
przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli rząd na 
br. zmienia zasady…

(Sygnał timera)
…prostuje to, przeprowadza te finanse głów-

nie przez budżet – po to, żeby było to wszystko 
jawne, jasne i  transparentne – czy nadal bę-
dziemy widzieli tylko tę mętną wodę i ogromne 

pieniądze nadal będą szły poza budżetem pań-
stwa. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Na ten temat powiedziałem już dość dużo 

wcześniej. Kwestia nieprzejrzystości finansów 
publicznych i wydatkowania dużych, ogrom-
nych ilości środków poza budżetem – to jest taki 
budżet równoległy, jak powiedziałem – jest jed-
nym z największych zarzutów, jaki przedsta-
wiamy my jako Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych pod adresem autorów tego budże-
tu. O tym mówiliśmy już. To jest bardzo po-
ważna sprawa. Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych kwestią transparentności, przej-
rzystości finansów publicznych zajmowała się 
nie tylko na takich, powiedziałbym, zwyczaj-
nych posiedzeniach. Było takie specjalne po-
siedzenie seminaryjne komisji w tej sprawie, 
przyjęliśmy także stanowisko w tej sprawie 
skierowane do ministra finansów. Oczekujemy, 
żeby zasada, tak najogólniej mówiąc, przejrzy-
stości, transparentności budżetu była podsta-
wą przygotowania budżetu państwa. O  tym 
problemie, który tutaj pan wskazał, mówiłem 
wcześniej, odpowiadając na kilka pytań i przed-
stawiając sprawozdanie z posiedzenia komi-
sji. Potwierdzam z całą mocą, że to jest jeden 
z najpoważniejszych zarzutów w stosunku do 
ustawy budżetowej w ogóle, jeśli chodzi o za-
sady, jakie obowiązują w sektorze finansów 
publicznych.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Marek Plura, jeszcze raz.
(Senator Marek Plura: Czy mnie dobrze 

słychać?)
Teraz tak, Panie Senatorze.
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SenatoR 
marek Plura 

Dziękuję.
Pan mi opowiada o  polskich dzieciach 

w Niemczech, a ja zadałem pytanie o polskie dzie-
ci w Polsce i ich prawa do nauki w języku ojczy-
stym. Mówię o mniejszości narodowej, etnicznej 
lub językowej. Może zadam to pytanie bardziej 
wprost i w krótszej formie. 

Czy pana zdaniem ustawa budżetowa, której 
pan broni, prosząc o przyjęcie jej bez poprawek, 
daje szansę państwu polskiemu na realizację 
ustawowych – ustawowych, a nie wymyślonych 
przez kogoś – obowiązków i praw w zakresie na-
uki języka ojczystego w szkołach realizujących tę 
naukę dla uczniów z mniejszości narodowych, 
etnicznych i językowych, skoro kwota zabezpie-
czona na ten cel została pomniejszona o połowę? 
Czy pan uważa, że z takim budżetem polskie pra-
wo będzie w Polsce przestrzegane? Czy ten budżet 
daje na to w ogóle szansę? Bardzo proszę o jedno-
znaczną odpowiedź albo wskazanie, że nie ma pan 
wiedzy na ten temat. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę.

SenatoR 
GrzeGorz Bierecki 

Dziękuję bardzo za to pytanie.
Kwestię nauczania mniejszości etnicznych re-

gulują umowy międzypaństwowe. Jak wspomnia-
łem – podkreślę to po raz kolejny – obowiązuje tu 
zasada symetryczności, wzajemności. Takie poro-
zumienie mamy np. z rządem Litwy. Przypomnę, 
że zapewniamy edukację w języku litewskim dla 
obywateli polskich narodowości litewskiej, a jed-
nocześnie polska mniejszość, która jest na Litwie, 
korzysta z dobrodziejstw wsparcia państwa litew-
skiego w zakresie nauczania dzieci narodowości 
polskiej, obywateli Litwy. A więc to jest jasne, ta-
kie reguły powinny obowiązywać.

One niestety nie obowiązują w  relacjach 
z Republiką Federalną Niemiec. Tutaj mamy do 
czynienia z  negowaniem faktu istnienia pol-
skiej mniejszości etnicznej, mamy do czynienia 

z dyskryminacją w ramach tych wzajemnych re-
lacji, z wieloletnią dyskryminacją polskich dzieci, 
które są obywatelami Niemiec bądź mają prawo 
rezydencji niemieckiej.

Pyta mnie pan, czy te środki wystarczą na 
zrealizowanie zadań, które są zagwarantowane 
w ustawie. Ta ustawa w moim rozumieniu wy-
nika z porozumień międzynarodowych.

(Senator Kazimierz Kleina: Nie…)
Najpierw są porozumienia, potem są usta-

wy. Jeśli jest inaczej, to będę się temu przyglą-
dał. No, takie jest moje rozumienie tej materii. 
Jestem przekonany, że jeżeli chodzi o tzw. mniej-
szości językowe – rozumiem, że senator Kleina się 
ożywił, bo bliskie jego sercu są kwestie nauczania 
w języku kaszubskim – to tutaj nie ma żadnego 
zagrożenia.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Mam pytanie do pana senatora Kleiny: czy pan 
senator chciałby coś dopowiedzieć? Bo widziałam, 
że pan senator… Może pan senator Plura uzyska 
pełniejszy obraz.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Ja myślę, że pan senator Plura, zadając to py-
tanie, dość dokładnie się orientował, jakie są tu 
zasady, na podstawie jakich przepisów jest fi-
nansowana nauka języków mniejszościowych 
i jedynego języka regionalnego w Polsce, czyli ję-
zyka kaszubskiego. Te zasady wynikają z ustawy 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 
o języku regionalnym z 2005 r. To tam wprowa-
dzono ten obowiązek państwa polskiego, obo-
wiązek nauczania języków mniejszościowych. 
To wynika także z ratyfikacji przez Polskę karty 
mniejszości narodowych, dotyczącej mniejszo-
ści narodowych i etnicznych. No, ona się tro-
szeczkę inaczej nazywa. Ta ratyfikacja nastąpiła 
w 2008 r., jeżeli dobrze pamiętam.

Oczywiście nauczanie tych języków ojczystych 
nie polega, jak tutaj pan senator powiedział, na za-
sadzie wzajemności, bo to dotyczy obywateli pol-
skich. Nie może być tak, że jakiś obywatel polski 
jest zakładnikiem polityki Polski w stosunku do 
innego państwa. I tak nie jest. I w ogóle tak Polska 
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tego nie czyniła do tej pory. Bo to wynikało po 
prostu z przyjętych przez Polskę polityki i finan-
sowania tych zadań. Zresztą one były finansowa-
ne po części już wcześniej, zanim weszła ustawa 
o mniejszościach narodowych i etnicznych.

A  ta podnoszona ciągle kwestia Polaków 
mieszkających w Niemczech i nauczania języka 
polskiego w Niemczech… Ta rzeczywistość też jest 
trochę fałszowana. Ale to jest do odrębnej dysku-
sji. Można by ewentualnie zrobić takie specjalne 
posiedzenie, żeby tę delikatną kwestię wyjaśnić 
– szczególnie tym senatorom, którzy nie mają 
orientacji w tych sprawach – tak do końca i żeby 
pokazać, jak wygląda to w Niemczech.

Ja nie jestem tutaj adwokatem Niemiec i nie 
chcę nim być. Ale chcę powiedzieć tylko, że otrzy-
maliśmy jako komisja budżetowa – ja jako jej 
senator także – od polskich organizacji mniejszo-
ściowych z Niemiec kilka pism, w których proszą 
o to, żeby nie łączyć tych 2 rzeczy. I pokazują, że 
w niektórych landach polityka dotycząca nauki 
języka polskiego jest bardzo dobrze realizowana, 
w innych landach jest źle realizowana lub gorzej, 
ale że na tę kwestię nie można patrzeć w taki pro-
sty sposób. Tu należy się wyjaśnienie i tu można 
by podać te miejsca, gdzie jest to realizowane do-
brze. A więc na pewno wymaga to jakiegoś omó-
wienia, ale na pewno nie przy okazji poprawek 
w Sejmie. Nie o to chodzi, żeby te sprawy w taki 
sposób załatwiać, bo to nie jest moment na zała-
twianie tych spraw.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Jerzego Czerwińskiego.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Do mnie?)
Panie Marszałku, do pana senatora Kleiny.
W ciągu tych pytań i tych odpowiedzi, któ-

re związane są w sumie z niewielką bardzo po-
prawką… Bo 39 milionów zł w stosunku do ponad 

500 miliardów zł w budżecie to jest kapka dosłow-
nie, ale ona rzeczywiście ma znaczenie i meryto-
ryczne, i w pewnym sensie symboliczne.

Otóż, kiedy byłem członkiem Komisji 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Sejmie 
20 lat temu, to zdarzały się, niestety, już wtedy 
– a ciągnie się to do teraz – takie oto przypadki, 
że po to, żeby zwiększyć subwencję przeznacza-
ną na danego ucznia w danej szkole, szczególnie 
w szkole niewielkiej, zmusza się rodziców dzieci, 
które nie mają żadnego związku z Niemcami, do 
tego, żeby deklarowały… a właściwie nie tyle, żeby 
deklarowały, ile składały wniosek, który jest rów-
noznaczny z deklaracją, że dziecko ma… 

(Sygnał timera)
 …pochodzenie niemieckie.
Czy takie nadużycia są panu senatorowi zna-

ne? I jaka jest skala tych nadużyć? I czy taki…
( Wi ce m ar sz ał ek  Mi ch ał  Kamiń ski : 

Przepraszam, czas, Panie Senatorze.)
Tak, właśnie.
Czy będzie pan coś w tym zakresie robił? Bo 

przywrócenie tego, co było do tej pory, uważam 
za wysoce niestosowne.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Oczywiście ma pan rację, że poprawka jest 

w sumie stosunkowo niewielka, bo to jest 39 mi-
lionów zł. Patrząc na skalę całego budżetu, to 
rzeczywiście jest to niewielka kwota. Ale tak naj-
częściej, niestety, bywa, że czasami widzimy tę 
małą rzecz, nie widząc wielkich wydatków, wiel-
kich środków. Mniejszą kwotę łatwiej nam do-
strzec i czasami nawet łatwiej zrozumieć.

Ja nie neguję, że mogą być nieprawidłowości 
przy wydatkowaniu środków w poszczególnych 
miejscach, w poszczególnych gminach czy nawet 
szkołach. Nie mówię, że tego nie ma.

Ja mogę też powiedzieć o dokładnie odwrot-
nych przykładach. Znam to z  praktyki, jeśli 
chodzi o nauczanie języka kaszubskiego. W nie-
których gminach i szkołach jest bardzo wiele 
dzieci, które chętnie by się zgłosiły do nauki tego 
języka, i rodzice też chcą, ale szkoły nie przyj-
mują, ponieważ szkoły czy gminy otrzymują te 
dotacje w oparciu o wskaźniki i więcej otrzy-
mują szkoły małe. A więc jeżeli będzie większa 
liczba uczniów, którzy uczą się tego języka, to… 
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I w niektórych miejscach gminy mówią: no to my 
nie chcemy, bo obetną nam wskaźnik przydzia-
łu tych środków finansowych. Czyli jest sytuacja 
odwrotna niż ta, o której pan mówił. Jest więcej 
chętnych do nauki niż środków przeznaczanych 
na ten cel, wynikających z rozporządzenia wła-
ściwego ministra w tej sprawie.

Tak więc ja się zgadzam z panem senatorem, 
że ta sprawa wymagałaby może przeanalizo-
wania pod takim kątem, jak należałoby lepiej 
i bardziej efektywnie wydatkować te środki. Ale 
ten problem raczej nie polega na tym, że tych 
środków jest za dużo, tylko na tym, że jest ich za 
mało. I na to generalnie uwagę zwracają samo-
rządy lub organizacje pozarządowe, które reali-
zują te zadania. Myślę, że nie stawiałbym tego 
tak, że problemy są związane z tą narodowo-
ścią, z tą grupą etniczną czy inną. Nie może być 
też tak, jak tutaj mówił pan senator Bierecki, że 
to jest efekt porozumień międzypaństwowych, 
bo wtedy by się okazało, że niektóre mniejszo-
ści, które nie mają swojego państwa i nawet nie 
mają takich oczekiwań, byłyby poza tym syste-
mem. Mniejszości narodowe albo mniejszości 
językowe to są osoby, które uważają siebie za 
Polaków, ale używają innego języka lub których 
korzenie są inne. Oni często nie mają swoich 
państw, a mają naturalne, oczywiste prawo, bo 
nie są przecież obywatelami gorszej kategorii, 
do korzystania z prawa do nauki w języku oj-
czystym. Tak więc po prostu do tej poprawki 
miesza się zbyt dużo polityki na wysokim pozio-
mie, zamiast rzeczywiście zająć się tymi proble-
mami, które są na poziomie lokalnym i dotyczą 
funkcjonowania, życia tych mniejszości i ich 
możliwości edukacyjnych. Ale jestem też, tak 
jak pan myśli… Jeżelibyśmy mogli się przyjrzeć 
temu, poprawić pewne rzeczy, zaproponować 
lepsze rozwiązania, to jestem za tym, ale trze-
ba to zrobić raczej w spokojnej dyskusji, a nie 
za pomocą zmiany tego jakąś 1 poprawką bu-
dżetową, na dodatek z dorabianiem do tego tak 
wielkiej propagandy. To najbardziej nie służy 
sprawie.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

ra Krzysztofa Kwiatkowskiego – minuta.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, znając pana sumien-

ność, rzetelność i kaszubską dokładność, chciał-
bym zapytać o coś, czego ja nie mogłem znaleźć. 
Są nałożone na budżet państwa, na państwo pol-
skie kary finansowe za naruszenie niezależności 
sądownictwa i chciałbym zapytać, gdzie są zapi-
sane środki na ten cel i w jakiej one są wysoko-
ści. Bo dzięki temu pośrednio dowiemy się, kiedy 
rząd w praktyce zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną 
Sądu Najwyższego, gdyż nie mam żadnych wąt-
pliwości co do intencji w tym zakresie, pamięta-
jąc o wywiadzie, którego udzielił wicepremier 
Kaczyński na początku sierpnia ubiegłego roku, 
gdy powiedział: zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną 
w tej postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie, 
i w ten sposób zniknie przedmiot sporu z Unią 
Europejską; pierwsze propozycje dotyczące Izby 
Dyscyplinarnej pojawią się we wrześniu i będą to 
projekty rządowe. 

Stąd moje pytanie, jakie środki na ten cel 
są zapisane, gdzie, w jakiej wysokości, bo dzię-
ki temu odpowiemy sobie, kiedy pan premier 
Kaczyński zrealizuje dane przez siebie słowo 
w tym zakresie.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuje bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Dziękuje bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, dokładnie takie samo py-

tanie zadał 15 minut temu pan senator Adam 
Szejnfeld…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: To przepra-
szam i proszę o ponowną odpowiedź.)

…i udzieliłem odpowiedzi. Podam tylko, że te 
środki są – ale szczegóły pewnie przedstawi mi-
nister – w zobowiązaniach Skarbu Państwa. Ja 
wcześniej, jak mówiłem o likwidacji tych izb… Co 
do zasady one są w tych środkach. W odpowiedzi 
na jedno z pytań pomyliłem Izbę Dyscyplinarną 
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z chyba KRS, teraz sprostuję to, żeby to było do-
brze zrozumiane. To rzeczywiście był mój błąd.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Danutę Jazłowiecką.

SenatoR 
danuTa Jazłowieck a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, usłyszeliśmy dzisiaj 

tutaj podczas tej debaty, że w związku z tym, że 
np. Niemcy nie przeznaczają tak dużych środków 
dla mniejszości polskiej na naukę języków, to i my 
powinniśmy je ograniczać. Usłyszeliśmy również 
insynuacje, że w moim regionie, na Opolszczyźnie 
rodzice są zmuszani do podpisywania deklara-
cji, żeby dzieci uczyły się języka niemieckiego. 
Przyznam, że jestem zdumiona tymi wywodami. 
W pierwszym przypadku świadczy to o bardzo 
słabej polityce zagranicznej, a w drugim przypad-
ku świadczy to o tym, że nie bardzo chcemy, by 
polskie dzieci podnosiły swoje umiejętności przed 
wejściem na rynek pracy. 

Moje pytanie brzmi: czy na posiedzeniu ko-
misji państwo dyskutowaliście o tym, by tych 
środków było więcej, by w poprawce przeznaczyć 
więcej środków na taką właśnie naukę? Dziękuję.

WiceMiniSteR 
micHał kamiński

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, my nie dyskutowaliśmy nad 

tym, żeby tych środków było więcej. Przyjęliśmy 
tę kwotę, jaka została zdjęta w budżecie państwa 
w Sejmie, ponieważ ta kwota, jaka jest wyliczona 
w budżecie państwa, wynika z obowiązującego 

rozporządzenia w sprawie zasad nauczania, naj-
ogólniej mówiąc, w językach mniejszościowych, 
więc nie uznałem za celowe zmianę właśnie tego 
dokumentu jako podstawy prawnej do wypłaty. 
Uznaliśmy, że powrót do tej kwoty, jaka była, jest 
racjonalne. Myśmy zresztą przyjęli poprawkę, 
która była wypracowana na posiedzeniu Komisji 
Edukacji, Nauki i Sportu, więc myśmy tej spra-
wy pod względem tych wszystkich elementów nie 
analizowali głębiej itd. Jeszcze raz przypomina-
my – mówiliśmy o tym na posiedzeniu komisji 
– że w tamach tych środków, które są przezna-
czone dla samorządów, nie ma podziału, że ta 
mniejszość otrzymuje wyższy przydział wskaź-
nika, a tamta mniejszy na 1 dziecko. Te różnice 
dotyczą tylko wielkości szkół, liczby uczących się 
dzieci, ale nie ma podziału, że dziecko jest tej czy 
innej narodowości czy też należy do tej czy innej 
mniejszości.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Lista senatorów chcących zadać pytanie panu 

senatorowi sprawozdawcy została wyczerpana.
Pan senator Kazimierz Michał Ujazdowski 

chce zadać pytanie, jak rozumiem, panu senato-
rowi sprawozdawcy mniejszości.

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 
Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

SenatoR 
k azimierz micHał uJazdowski 

Pytamy o tę sprawę, dlatego że Polska dawała 
przykład wysokiego standardu ochrony mniejszo-
ści narodowych bez względu na to, jaka ekipa rzą-
dziła. Chcę zapytać pana senatora, czy wedle jego 
wiedzy to jest stanowisko rządu wyrażone przez 
ministra spraw zagranicznych i premiera, czy też 
nie mamy do czynienia ze stanowiskiem rządu 
wspierającym tę poprawkę. Czy pan senator ma 
absolutne przekonanie, że nie popełnił błędu? Bo 
wedle mojej wiedzy landy Republiki Federalnej 
Niemiec wydają na wspomaganie nauczania ję-
zyka polskiego – na poziomie landu, bo landy 
są za to odpowiedzialne – kwotę przekraczającą 
900 milionów zł, tj. 200 milionów euro. 

Zatem na czym miałoby polegać przywróce-
nie symetrii między działaniami władz polskich 
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a władz niemieckich, skoro mamy do czynie-
nia z takimi kwotami? Dlaczego w tej poprawce 
pominięto szkoły sobotnie czy szkoły polonijne 
w Wielkiej Brytanii, Irlandii i we Francji? W tych 
2 pierwszych krajach rozwijają się o wiele bardziej 
dynamicznie niż w Niemczech.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora sprawozdawcę 

o odpowiedź.

SenatoR 
GrzeGorz Bierecki 

Może z miejsca, bo to będzie krótka odpowiedź.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo 

proszę.)
Wszystko, co miałem do powiedzenia na ten 

temat, powiedziałem w sprawozdaniu mniejszo-
ści, w którym jest zawarty wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Pytanie o stanowisko rzą-
du proszę przekierować do obecnego tu ministra.

(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: A py-
tanie o symetrię?)

W moim wystąpieniu powiedziałem, jaki mam 
w tej sprawie pogląd. Mówimy tutaj o finansowa-
niu z budżetu centralnego. Republika Federalna 
Niemiec w budżecie federalnym nie zawiera żad-
nych środków na finansowanie nauczania w ję-
zyku polskim.

(Poruszenie na sali)
(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: Ja ro-

zumiem, że…)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Przepraszam bardzo, Panie Senatorze, ja nie 
udzieliłem panu głosu.

Bardzo proszę, jak rozumiem, dodatkowe py-
tanie zada pan senator Ujazdowski.

SenatoR 
k azimierz micHał uJazdowski 

Pan przekracza oczekiwania posła Ko-
walskiego z  Republiki Federalnej Niemiec, 

która miałaby zmienić ustrój pod dyktando Prawa 
i Sprawiedliwości. Chodzi o pieniądze podatnika 
niemieckiego i podatnika polskiego, o to porów-
nanie. Zabrakło tego w pana sprawozdaniu, dla-
tego pytałem.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Bardzo proszę, pan senator Bierecki.

SenatoR 
GrzeGorz Bierecki 

Dziękuję bardzo.
Sprawa jest zupełnie marginalna, jeżeli chodzi 

o dyskusję nad budżetem. Myśmy w trakcie prac 
na posiedzeniu komisji tej sprawie poświęcili bar-
dzo niewiele czasu, więc zarzut ignorancji proszę 
wycofać, to nie jest właściwe słowo w przypadku 
tego typu dyskusji. Opieram się w moich wypo-
wiedziach wyłącznie na materiałach sejmowych 
z debaty w trakcie posiedzenia, kiedy w Sejmie 
były dyskutowane te kwestie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań do pana senatora spra-

wozdawcy mniejszości, są natomiast pytania do 
przedstawiciela rządu.

Bardzo proszę o zadanie pytania pana sena-
tora Pawła Arndta.

(Senator Kazimierz Kleina: Do rządu?)
Do rządu, tak.
(Senator Kazimierz Kleina: No, ale rząd ma 

chyba możliwość wypowiedzenia się…)
Przepraszam, ale…
(Głos z sali: Jeszcze się nie wypowiedział.)
Przepraszam, najmocniej przepraszam, ale 

tak mi tutaj przekazano…
(Senator Kazimierz Kleina: No nie, najpierw 

musi minister…)
Jasne. Przepraszam najmocniej. W takim ra-

zie zostałem wprowadzony w błąd. Przepraszam 
najmocniej.

(Senator Kazimierz Kleina: Czyli nie ma już 
pytań.)
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Tak, nie ma już pytań ani do jednego, ani do 
drugiego senatora sprawozdawcy.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez 
rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony prezes 
Rady Ministrów oraz minister finansów.

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

Oczywiście bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po gwałtowanym załamaniu trendów para-

metrów budżetowych i makroekonomicznych, 
w tym przede wszystkim po obniżeniu aktyw-
ności gospodarczej…

(Senator Marek Borowski: Może niech pan mi-
nister zdejmie maskę. Będzie lepiej słychać.)

A mogę, Panie Marszałku?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: No jasne, 

że tak. Jasne, że tak.)
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Po gwałtownym załamaniu trendów i para-

metrów budżetowych…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Zdecy-

dowanie lepiej słychać.)
…i  makroekonomicznych, w  tym przede 

wszystkim po obniżeniu aktywności gospodar-
czej w roku 2020 w związku z wybuchem pande-
mii oraz po pandemicznym odbiciu w roku 2021, 
w roku 2022 założono kontynuację wzrostu go-
spodarczego. W prognozie do ustawy budżetowej 
na rok 2022 przyjęto, że w roku 2021 realne tempo 
wzrostu PKB wyniesie 4,9%. Wobec planowanego 
spadku o 2,7% zanotowanego w roku 2020 już te-
raz mogę powiedzieć, że ten spadek w roku 2020 
po rewizji wyliczeń wyniósł mniej, gdyż ok. 2,5%. 
W 2022 r. przewiduje się lekkie obniżenie real-
nego tempa wzrostu PKB do 4,6%. Zakładane na 
rok bieżący realne tempo wzrostu PKB mieściło 
się w przedziale prognoz rynkowych i było nawet 
niższe od medialnych prognoz rynkowych oraz 
prognoz Narodowego Banku Polskiego, a także 
Komisji Europejskiej o ok. 0,4–0,8 punktu procen-
towego. Ta różnica to m.in. efekt nieuwzględnia-
nia w obecnej prognozie środków przewidzianych 
w Krajowym Planie Odbudowy.

Co do podstawowych parametrów rynku pra-
cy – w prognozie do ustawy przyjęto, że wzrost 
zatrudnienia powinien przełożyć się, po wzroście 
zanotowanym w roku 2020, na spadek liczby za-
rejestrowanych bezrobotnych oraz na nieznacz-
ny spadek stopy bezrobocia rejestrowego do 
odpowiednio 6% i 5,9% na koniec lat 2021–2022. 
W zakresie dynamiki nominalnego wzrostu prze-
ciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
przyjęto, że jego wyhamowanie w roku 2020 było 
tylko zjawiskiem przejściowym wywołanym pan-
demią. W prognozie do ustawy przyjęto, że dyna-
mika tej kategorii w 2021 r. wzrośnie i osiągnie 
7,4%, to jest wzrośnie powyżej poziomu obserwo-
wanego w 2 latach przed pandemią, by w 2022 r. 
obniżyć się do 6,7%.

Jeżeli chodzi natomiast o inflację, to przyjęty 
przez rząd scenariusz zakładał wzrost cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych w wysokości 4,3% 
w 2021 r., a 3,3% – w roku 2022. W tym miejscu 
podkreślenia wymaga fakt, że ta prognoza mie-
ściła się w przedziale prognoz rynkowych. Była 
zgodna z prognozą Narodowego Banku Polskiego, 
była niższa od medialnych prognoz rynkowych 
oraz wyższa od prognoz Komisji Europejskiej. 
Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że jeszcze w paź-
dzierniku ubiegłego roku instytucje międzyna-
rodowe takie jak Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy i Bank Światowy szacowały inflację 
w Polsce w przedziale 3,3–3,6%. Dziś z wysokim 
prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że 
średnioroczna wartość tego wskaźnika w  br.
ukształtuje się na wyższym poziomie, niż to pier-
wotnie zakładaliśmy na potrzeby opracowania 
ustawy budżetowej. Z tego też powodu rząd przy-
gotował i wdrożył pakiet rozwiązań w ramach 
tzw. tarczy antyinflacyjnej.

Ustawa budżetowa na rok 2022 zakłada do-
chody budżetu państwa na poziomie 491,9 mi-
liarda zł. Dochody podatkowe zgodnie z prognozą 
zapisaną w ustawie budżetowej szacuje się na 
453 miliardy 800 milionów zł, a dochody nie-
podatkowe – na kwotę 35,3 miliarda zł. W trak-
cie prac sejmowych nad budżetem na rok 2022 
ostatecznie, po ruchach na poziomie i dochodów, 
i wydatków, deficyt obniżono o ok. 1 miliard zł, 
wydatki zamknęły się kwotą na poziomie 421 mi-
liardów 800 milionów zł, a maksymalny deficyt 
budżetu państwa nie może przekroczyć kwoty 
29 miliardów 900 milionów zł.

W omawianiu wpływów prognozowanej sy-
tuacji gospodarczej na dochody budżetu państwa 
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skupię się na wpływach podatkowych, a precyzyj-
niej: na bazie podatkowej. Należy przy tym mieć 
na uwadze to, że w rzeczywistości taka konkretna 
baza podatkowa nie jest bezpośrednim odzwier-
ciedleniem kategorii makroekonomicznych, a ich 
prognozą – jest tu wyłącznie zbiór indykatorów 
służących do opracowania prognozy dochodów 
podatkowych. Tak jak już to było powiedziane 
– jest to też taki, można powiedzieć, filar usta-
wy o finansach publicznych – dochody stanowią 
określoną prognozę, z kolei wydatki mają charak-
ter dyrektywny, czyli stanowią nieprzekraczalny 
limit.

Prognozowane dochody budżetu państwa, tak 
jak już wcześniej wspomniałem, wynoszą 491 mi-
liardów 900 milionów zł. Poziom dochodów bu-
dżetu państwa będzie determinowany dalszym 
dynamicznym rozwojem gospodarki, a jak już 
wcześniej mówiłem, zgodnie z przyjętym scena-
riuszem makroekonomicznym założono wzrost 
na poziomie 4,6% w ujęciu realnym. Prognozuje 
się, że w 2022 r. dochody podatkowe wzrosną 
o 6,8% w ujęciu nominalnym. I tak jak powiedzia-
łem, wskaźnikami makroekonomicznymi, które 
w głównym stopniu determinowały tę prognozę, 
był wzrost PKB, średnioroczny wzrost cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych, wzrost przeciętnego 
rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce 
narodowej o 7,5%, wzrost spożycia prywatnego 
w ujęciu nominalnym o 9,2%. Na poziom docho-
dów podatkowych wpływ mają również kwestie 
związane z reformą klina podatkowego w po-
datku dochodowym od osób fizycznych, a tak-
że podwyższenie drugiego progu z kwoty ponad 
85 tysięcy zł do 120 tysięcy zł.

W  prognozie dochodów budżetu pań-
stwa uwzględniono również kwestie związane 
z wprowadzeniem działań mających na celu dal-
sze uszczelnianie systemu podatkowego, liczne 
zmiany w zakresie preferencji podatkowych oraz 
zmiany w wysokości udziału jednostek samorzą-
du terytorialnego we wpływach z podatku docho-
dowego od osób fizycznych. Wynika to ze zmiany 
wysokości udziału gmin – wzrost z 38,23% do 
38,34%.

Przechodząc do strony wydatkowej budżetu 
państwa, pragnę podkreślić, że ustalony w usta-
wie budżetowej limit wydatków budżetu państwa, 
tak jak już powiedziałem, wynosi 421 miliardów 
800 milionów zł. W ramach budżetu na rok bie-
żący przewidziano nie tylko kontynuację do-
tychczasowych priorytetów Rady Ministrów, ale 

również realizację nowych zadań. Do najważniej-
szych z nich należą: finansowanie tzw. progra-
mu 500+, nowego programu, czyli Rodzinnego 
Kapitału Opiekuńczego, finansowanie ze środków 
subfunduszu solidarnościowego trzynastej eme-
rytury oraz świadczenia uzupełniającego dla osób 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji, walory-
zacja świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 
1 marca br., zwiększenie w roku 2022 nakładów 
na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 
5,75% produktu krajowego brutto, finansowanie 
potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na 
poziomie 2,2% produktu krajowego brutto, zwięk-
szenie nakładów w obszarze szkolnictwa wyż-
szego i nauki. W trakcie prac parlamentarnych 
utworzono również rezerwę celową na wydatki 
związane z realizacją działań łagodzących skutki 
inflacji w kwocie 6 miliardów 400 milionów zł.

Jeżeli chodzi o dane całego sektora finansów 
publicznych, to prognozuje się, że w roku 2022 
deficyt sektora instytucji rządowych i samorzą-
dowych, rozumianych jako general government, 
spadnie poniżej 3% PKB, czyli wyniósłby według 
naszych szacunków ok. 2,9% PKB, zatem speł-
nialibyśmy kryterium konwergencji. Planowana 
w ustawie budżetowej wielkość państwowego 
długu publicznego na koniec 2022 r… Zakłada się, 
że będzie to kwota 1 biliona 193 miliardów zł, czy-
li 43,8% produktu krajowego brutto, co oznacza 
spadek tej relacji w porównaniu z relacją w roku 
2020, gdy ta relacja wynosiła 47,8%. Ta relacja 
w tym roku w porównaniu z relacją w roku 2021 
również by miała tendencję spadkową, bo przewi-
duje się, że ta proporcja w ubiegłym roku wynie-
sie 45,4% produktu krajowego brutto. Planowana 
wielkość całego sektora finansów publicznych, ro-
zumianego jako general government, na koniec, 
czyli według metodologii unijnej… Szacuje się 
to na poziomie 1 biliona 540 miliardów zł, czyli 
ok. 56,6% produktu krajowego brutto, co oznacza 
spadek tej relacji w porównaniu z zarówno re-
lacją w roku 2020, gdy ta relacja wynosiła 57,5% 
produktu krajowego brutto, jaki i relacją w roku 
2021, w którym przewidywana jest na poziomie 
57% produktu krajowego brutto.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
Teraz pozwoliłbym sobie się odnieść do pytań 
i dyskusji, która już się pojawiała w trakcie py-
tań do senatorów sprawozdawców.

Pierwsza kwestia to kwestia konieczności 
zmiany prognozowanych wskaźników inflacji. 
Moim zdaniem do kwestii założeń budżetowych 
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trzeba podchodzić całościowo i nie można wybiór-
czo zmieniać jednych wskaźników, nie pokazując 
skutku tego dla innych. Rzeczywiście ta inflacja 
będzie wyższa niż przyjęta, przynajmniej zgod-
nie z dzisiejszymi prognozami, i bliższa będzie tej 
przedstawionej w prognozie Narodowego Banku 
Polskiego na rok 2022, czyli 7,6%. Niemniej jed-
nak podkreślam, że w czasie prac nad projektem 
ustawy budżetowej nie było prognoz tak dale-
ce odbiegających od prognoz przyjętych przez 
Ministerstwo Finansów. 

Tu zwróciłbym uwagę również na jedną z po-
prawek komisji senackiej, a mianowicie kwe-
stię inflacji emeryckiej. Ją się inaczej szacuje niż 
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsump-
cyjnych. Ona służy do waloryzacji rent i eme-
rytur, czyli jej wykonania, i ze względu np. na 
dynamikę wzrostu cen paliw… W koszyku inflacji 
emeryckiej nie mamy do czynienia właśnie z tak 
dużym procentem w zakresie jej szacowania, więc 
szacujemy, że w 2021 r. inflacja emerycka może 
być niższa od wskaźnika wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych. No, takie mam wraże-
nie, że po prostu została pokazana prognoza in-
flacji Narodowego Banku Polskiego i troszeczkę 
nadłożono tej inflacji emeryckiej. Myślę, że nie 
powinno się do tego tak podchodzić. Podkreślam, 
że ze względu na specyfikę wzrostu cen w 2021 r. 
inflacja emerycka może się okazać niższa od in-
flacji, nazwijmy to sobie, konsumenckiej.

Pojawiała się również kwestia zwiększe-
nia nakładów na zdrowie o kwotę 20 miliardów 
zł. Ja mogę powiedzieć, że 2 źródła, Fundusz 
Przeciwdziałania COVID i dodatkowe środki już 
szacowane na rozwiązaniach Polskiego Ładu, tę 
kwotę ok. 20 miliardów na rok 2022, jak myślę, po 
prostu by konsumowały. Zwracam uwagę, że do-
chody ze składki Narodowego Funduszu Zdrowia 
były szacowane ostrożnościowo jeszcze w lipcu 
2021 r., bez rozwiązań, który zawierał Polski Ład, 
więc z tego tytułu samą wysokość składki moż-
na szacować dodatkowo na ok. 7 miliardów zł, 
plus jeszcze środki funduszu przeciwdziałania 
COVID, które są niezbędne do kontynuowania 
walki z pandemią.

Padło również pytanie, jak się kształtowa-
ły nakłady na zdrowie w  latach 2015–2022. 
Chciałbym zauważyć, że w 2015 r. wydatki ogó-
łem to była na poziomie ustawy budżetowej kwota 
75 miliardów 700 milionów zł, co w relacji do PKB, 
porównywalnego PKB, czyli sprzed 2 lat, stano-
wiło 4,63%, obecnie zakłada się te wydatki na 

poziomie 133,6 miliarda zł, co odpowiadałoby po-
równywalnemu PKB w wysokości 5,75% produktu 
krajowego brutto. Nie mówię tutaj o dodatkowych 
źródłach z tytułu wzrostu składki, a także środ-
kach przeznaczonych na służbę zdrowia w ra-
mach Funduszu Przeciwdziałania COVID.

Wracając jeszcze do kwestii inflacji, chciał-
bym zauważyć, że jeśli chodzi o szacowanie wy-
datków budżetowych, to zapisana w  ustawie 
budżetowej kwota inflacji, prognozowana na po-
ziomie tworzenia projektu ustawy budżetowej, 
odnosi się w praktyce bezpośrednio tylko do jed-
nego z wydatków, a mianowicie do części nakła-
dów na szkolnictwo wyższe. Nakłady na naukę są 
waloryzowane wzrostem realnego PKB i jeszcze 
specjalnym wskaźnikiem. Jeżeli zaś chodzi o ta-
kie historyczne nakłady na szkolnictwo wyższe, 
to one są waloryzowane właśnie wskaźnikiem in-
flacji. Niemniej chciałbym zwrócić uwagę, że bu-
dżet w części 28 na naukę i szkolnictwo wyższe 
oraz środki w dziale „Nauka i szkolnictwo wyż-
sze” w innych częściach budżetowych dowodzą, 
że nawet gdyby został przyjęty wskaźnik infla-
cji w wysokości 7,6%, to jeszcze budżet na naukę 
i szkolnictwo wyższe w całej części wykazywałby 
nadwyżkę w wysokości ok. 540 milionów zł.

Pojawiają się również wypowiedzi o funkcjo-
nowaniu drugiego budżetu państwa poza usta-
wą budżetową. Nie mogę się z tym zgodzić. I tu 
Ministerstwo Finansów wykonało ćwiczenie, 
o którym była dyskusja w Komisji Finansów 
Publicznych. Jeżeli chodzi o jednostki w, moż-
na powiedzieć, gospodarce pozabudżetowej, 
czyli państwowe fundusze celowe, agencje wy-
konawcze, instytucje gospodarki budżetowej, 
państwowe osoby prawne, które obejmują za-
łączniki do ustawy budżetowej, tzn. są w usta-
wie budżetowej ujęte w załącznikach, to można 
powiedzieć, że ich wydatki szacuje się na ok. 
400 miliardów zł. Nie ma tam planu Narodowego 
Funduszu Zdrowia, którego wydatki szacuje się 
na ok. 108 miliardów zł na rok 2022. Niemniej 
jednak są tam uwzględnione takie jednostki jak 
np. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz 
Emerytalno-Rentowy, a więc nie mogę się zgo-
dzić ze stwierdzeniem, że to stanowi jakieś, no, 
zaciemnianie, stwarzanie nieprzejrzystości sys-
temu finansów publicznych. Bo jaka byłaby al-
ternatywa? Zlikwidować Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych i finansować jego zadania bezpo-
średnio z budżetu państwa? Myślę, że nie o to 
chodzi.
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Emocje wzbudzał Fundusz Przeciwdziałania 
COVID. Niemniej jednak zwracam uwagę, że to 
narzędzie jest działaniem ad hoc i jego udział w fi-
nansowaniu w sektorze finansów publicznych 
konsekwentnie spada. W pierwszym roku covi-
dowym, w 2020, wydatki tego funduszu kształ-
towały się, według mojej pamięci, na poziomie 
92–93 miliardów zł, w roku ubiegłym to jest, jak 
myślę, już bliżej 50 miliardów zł, a w tym roku 
planuje się jeszcze niższe wydatki. Bo ten fundusz 
powstał, i to na podstawie ustawy, jako takie na-
rzędzie ad hoc, do przeciwdziałania bezpośred-
nim i pośrednim skutkom pandemii.

Pojawiała się również i wywołała chyba dużo 
emocji oraz dyskusji kwestia telefonu zaufania. 
Chciałbym tu zaznaczyć, że w roku ubiegłym 
rzecznik praw dziecka został wsparty finansowo 
i etatowo właśnie w celu rozszerzenia możliwości 
funkcjonowania takich infolinii. Jak pamiętam, to 
była kwota ok. 1 miliona zł, z tego ok. 500 tysię-
cy było na wydatki związane z wynagrodzeniem, 
z zatrudnieniem osób niezbędnych do obsługi tej 
infolinii.

Pojawiły się również dyskusje i poprawki do-
tyczące wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. 
Chciałbym zaznaczyć, że w rezerwach celowych 
w pozycji 29 jest kwota, o ile pamiętam, w wyso-
kości ok. 3,7 miliarda zł na zapewnienie zmian 
systemowych w funkcjonowaniu szkolnictwa 
i są prowadzone negocjacje ze stroną samorzą-
dową, ze stroną nauczycieli, w celu wypracowa-
nia zmian systemowych, w tym oczywiście zmian 
zasad wynagradzania.

Co do budżetu Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, to myślę, że już padła tutaj odpowiedź 
na to pytanie. Wzrost nie wynika z jakiegoś bez-
pośredniego rozrostu samej Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów jako takiej, ale z rozszerzenia za-
kresu działania. Pamiętam, że w momencie no-
welizacji ustawy budżetowej na rok 2021 również 
pojawiały się zarzuty tego typu, tj. co do znaczne-
go zwiększenia budżetu Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów w części 16 o 200 milionów zł. Na po-
siedzeniu plenarnym wyjaśniłem, że wynika to ze 
zwiększenia dotacji dla Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych na wsparcie osób z  niepełno-
sprawnościami, bo były tam jakieś zadania, z któ-
rych wykonaniem miałby trudności Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
I pan minister Paweł Wdówik wręcz dziękował 
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za to, 
że podjęła się wykonania tych działań.

Były również podnoszone kwestie związane 
z budżetem służb specjalnych. Nie mogę się zgo-
dzić z postawionym tu, można powiedzieć, za-
rzutem z tego względu, że dane mogły okazać się 
troszeczkę nieporównywalne. Zwracam uwagę 
na to, że służby, zarówno Agencja Wywiadu, jak 
i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zosta-
ły zasilone w ramach nowelizacji ustawy budże-
towej. I jeszcze jedna istotna rzecz: pod koniec 
ubiegłego roku dostały zwiększenie z rezerwy 
ogólnej premiera. Agencja Wywiadu otrzymała 
kwotę 8 milionów zł, a Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego najpierw otrzymała 2 miliony zł, 
a następnie – 5 milionów 700 tysięcy zł, czyli nie-
mal tyle samo co Agencja Wywiadu. Ja…

(Senator Wojciech Konieczny: Przepraszam. 
To są niewygasające środki?)

Mogę się odnieść. Jeżeli to są środki przezna-
czone na tzw. fundusz operacyjny – ja w tej chwili 
nie pamiętam, na co one były przeznaczone – to 
z założenia są to środki niewygasające. One prze-
chodzą, mogą być wykorzystywane w latach na-
stępnych. Taka jest specyfika funkcjonowania 
służb specjalnych. Pozwoliłem sobie również 
na rozmowę z szefami tych służb. Wykazują oni 
zadowolenie ze współpracy z Ministerstwem 
Finansów, jak również z  przyjętych limitów 
budżetowych.

Pojawiła się również kwestia obligacji skarbo-
wych, które mogą być przekazywane jednostkom 
sektora finansów publicznych, jednostkom, które 
podlegają Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, 
nie tylko telewizji publicznej. Również stacje 
radiowe otrzymywały w  przeszłości skarbo-
we papiery wartościowe. Podkreślam, że jest to 
kwestia uzupełnienia środków wpłacanych z ty-
tułu rekompensaty przy zwolnieniach. A kogo te 
zwolnienia dotyczą? Dotyczą seniorów, osób z nie-
pełnosprawnościami, osób o niskich dochodach 
i bezrobotnych. Tak więc, tak mówił pan prze-
wodniczący Kazimierz Kleina, gdyby te środki 
nie zostały przekazane, roszczenie z tego tytułu 
by pozostawało. Alternatywą byłoby odebranie 
przywilejów w postaci zwolnień.

Mimo wszystko dziękuję komisji. Ja nie kry-
tykuję tego rozwiązania, czyli wypłat w formie 
obligacji. Mając zaszczyt pełnić funkcję podsekre-
tarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego… Takie środki udało się pozyskać na 
wzmocnienie uczelni, w formie obligacji. To się 
bardzo dobrze przyjęło, uczelnie były zadowolone 
i są zadowolone z takiego rozwiązania. Chciałbym 
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tu mimo wszystko podziękować komisji senac-
kiej za to, że nie zaproponowała wykreślenia moż-
liwości przekazywania środków w obligacjach. 
Beneficjentem tych obligacji na podstawie ustawy 
okołobudżetowej mógłby być również Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej, mógłby być Narodowy Fundusz Zdrowia, 
mogłaby być Agencja Badań Medycznych i mogły-
by być uczelnie, które zamierzają otworzyć kie-
runki medyczne bądź są na wczesnym stadium 
rozwoju tych kierunków.

Co do kwestii związanych z  Krajowym 
Programem Odbudowy to łączna maksymalna 
kwota, o którą wnioskuje Polska i która może być 
do osiągnięcia, to, jeśli dobrze pamiętam, 23,8 mi-
liarda euro, jeśli chodzi o część grantową. Pełna 
pula pożyczkowa do wykorzystania to 34,2 mi-
liarda euro.

Co do kwestii kar, które miałyby być płacone 
z tytułu naruszeń, powiem, że w budżecie pań-
stwa znajduje się, tak jak powiedział pan prze-
wodniczący, senator Kazimierz Kleina, rezerwa 
w części 83 w poz. 16. Jest to rezerwa na zobowią-
zania Skarbu Państwa. Jest tam bufor w wyso-
kości 1 miliarda 716 milionów zł. Oczywiście nie 
można skomentować tego w ten sposób, że to jest 
tylko i wyłącznie na roszczenia z tytułu narusze-
nia prawa unijnego.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu 
Rady Ministrów składałbym wniosek o przyjęcie 
ustawy budżetowej w kształcie przyjętym w dniu 
17 grudnia przez Sejm.

Zwracam jeszcze uwagę na rzecz następującą. 
Czym innym są kwestie zmian w trakcie progno-
zowania, a czym innym jest kwestia tego, czy bu-
dżet jest możliwy do wykonania. Moim zdaniem, 
obecnie nie ma zagrożenia niewykonania tego bu-
dżetu ani po stronie dochodowej, ani po stronie 
wydatkowej. To jest mój drugi budżet roczny jako 
ministra odpowiedzialnego za budżet państwa. 
Miałem również 2 nowelizacje. Niestety pierwsza 
nowelizacja, w roku 2020 była związana z nega-
tywnymi skutkami, gdy były problemy ze stroną 
dochodową. Nowelizacja zakładała rekordowy de-
ficyt, wynoszący ok. 109 miliardów zł. Został on 
zrealizowany dużo poniżej tego poziomu, wyniósł 
ok. 85 miliardów zł. W roku ubiegłym była nowe-
lizacja pozytywna. Mimo że byliśmy w roku covi-
dowym, nastąpiło odbicie. I co się okazało, Wysoki 
Senacie? Obniżono deficyt o ponad połowę w no-
welizacji ustawy budżetowej, na ok. 40,5 miliar-
da zł, a wykonanie będzie jeszcze lepsze. Obecnie 

szacujemy wykonanie budżetu roku 2021 z de-
ficytem ok. 25–26 miliardów zł. Absolutnie nie 
można powiedzieć, że rząd celowo zaniżył jakieś 
wskaźniki, prognozy makroekonomiczne, żeby 
uzyskać lepsze efekty. Prognozując, trzeba by po-
kazać od razu wyższy deficyt, a to pogarszałby 
nasz standing na rynkach finansowych. Po pro-
stu można powiedzieć, że zmienność prognoz jest 
teraz bardzo duża, ta wrażliwość jest bardzo wy-
soka, niemniej jednak myślę, że lepiej zakładać 
wszystko ostrożnie. Przykładowo mogę tu powie-
dzieć o jednostkach samorządu terytorialnego, 
które na rok 2021 zakładały deficyt w wysokości 
ok. 25 miliardów zł. Taka ostatnia znana mi pro-
gnoza to właśnie 25 miliardów. Myślę, że ten wy-
nik na pewno będzie w tym roku dodatni, czyli 
będzie nadwyżka. Prognozowałem, czy to będzie 
nadwyżka 10-cyfrowa, czy 11-cyfrowa. Obecnie 
jestem bardziej skłonny przyjąć prognozę bardziej 
optymistyczną, czyli 11-cyfrową. Teraz mogę tyl-
ko prognozować, czy to będzie -naście, czy może 
już będzie początek -dzieścia.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Senacie, 
proszę o przyjęcie ustawy budżetowej w kształcie 
przyjętym przez Sejm. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej zapytania do przedstawiciela 
rządu związane z omawianym punktem porząd-
ku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę bardzo. Pan senator Jan Maria 
Jackowski.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. 

Jesteśmy w kontekście Polskiego Ładu. Słyszymy 
wypowiedzi różnych doradców podatkowych i in-
nych osób, że prawdopodobnie jest szereg grup 
zawodowych, które nie mogą skorzystać z kwo-
ty wolnej od podatku, będą mogły ją sobie odli-
czyć dopiero w rozliczeniu rocznym, oraz będą 
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miały bardzo duże nadpłaty, jeżeli chodzi o tę za-
liczkę podatkową – w wyniku niejasności… No, 
już nie chcę wchodzić w szczegóły tego, z czego 
to wynika. 

Moje pytanie jest więc następujące. Czy 
w związku z tym te środki są uwzględnione w bu-
dżecie? I jak będzie wyglądał zwrot tych środków? 
Bo zdaje się, że to będzie 11-cyfrowa liczba – tak 
zgrubnie sobie to policzyłem – w roku 2023, kiedy 
będą następowały rozliczenia roczne.

I druga kwestia, paląca. Pytam o to, ponieważ 
zwracają się do mnie ludzie, pan jest tutaj obecny, 
a sprawa wywołuje ogromne emocje społeczne. 
Czy małżonkowie, którzy rozliczają się wspól-
nie, mogą sobie coś odliczyć, jeżeli mieszczą się 
w parametrach ulgi dla klasy średniej – to zna-
czy jeden małżonek przekracza graniczną kwo-
tę, a drugi jej nie osiąga, ale łącznie się mieszczą 
w widełkach – czy też nie? Bo są różne opinie na 
ten temat. Chciałbym więc znać stanowisko pana 
jako przedstawiciela rządu. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Rozwiązania Polskiego Ładu zostały ujęte naj-

pierw w projekcie ustawy budżetowej, teraz już 
w ustawie budżetowej przyjętej przez Sejm, i ge-
neralnie, co do zasady, zdecydowana większość 
Polaków skorzysta na rozwiązaniach Polskiego 
Ładu – w kieszeniach podatników pozostawiona 
będzie kwota 17 miliardów.

Co do odpowiedzi na pytanie związane z roz-
liczeniami, to zwracam uwagę, że pewne rozwią-
zania umożliwiające inne rozliczanie zaliczek już 
zostały przyjęte w formie rozporządzenia. I już 
w tym tygodniu następują zwroty z tytułu nad-
miernie przyjętych zaliczek. Nie wykluczamy 
również kolejnych działań na korzyść podatnika.

Jeżeli chodzi o pytanie związane z rozlicza-
niem się małżonków, to na to pytanie odpowiem 
po konsultacji z panem ministrem Sarnowskim 

odpowiedzialnym za Polski Ład, i odpowiem na 
nie, Panie Senatorze, na piśmie. Nie jestem podat-
kowcem i nie chciałbym tu wprowadzać w błąd, 
a to jest, że tak powiem, taki dosyć… no, to jest 
już niuans podatkowy, na którym się nie znam.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan senator Jackowski.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Moje pytanie było takie: czy w budżecie są 
uwzględnione, czyli jakoś wyszacowane, te środ-
ki, które będą wpływały do budżetu z tytułu tego 
zaliczkowego naliczenia podatku, a które później 
trzeba będzie zwrócić? No bo wielu doradców 
podatkowych o tym mówi. A mówimy tu o roku 
2023. Czy to w ogóle jest uwzględnione w bu-
dżecie, czy to jest taki pieniądz, który nie jest 
uwzględniony w ustawie budżetowej? Dziękuję… 
Ja o to pytałem. Bo później będzie trzeba to zwra-
cać. No ale to już będzie kwestia budżetu na rok 
2023 – tak? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Senacie, 
tak jak powiedziałem, skutki, pełne skutki wyni-
kające z Polskiego Ładu zostały ujęte w projekcie 
ustawy budżetowej.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Teraz ja pozwolę sobie zadać panu pytanie.
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Otóż prawie dokładnie w momencie, kiedy my-
śmy zaczynali tę debatę, pan premier Morawiecki 
ogłosił kolejne obniżki podatków, a zatem od 1 lute-
go wpływy budżetowe, siłą rzeczy, będą mniejsze. 
Czy poinformował pana przed debatą w Senacie 
o tym, że dokument, o którym rozmawiamy, jest 
już w jakimś sensie, z punktu widzenia rządu, nie-
aktualny? A być może te poprawki, które ogłosił 
godzinę temu premier, są uwzględnione w budże-
cie? Choć byłbym tym zdziwiony – bo w jaki spo-
sób? I czy mógłby pan się jakoś odnieść do tego, jak 
wygłaszana dosłownie parędziesiąt minut temu 
przez pana premiera zapowiedź obniżenia wpły-
wów do budżetu państwa – bo tym jest obniżka 
podatków – ma się do dokumentu, który pan mi-
nister nam tutaj dzisiaj prezentuje?

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Wypowiedź pana premiera z pewnością doty-

czy dalszych działań w celu stworzenia nowej tar-
czy antyinflacyjnej. Mogę powiedzieć, że pierwsza 
tracza antyinflacyjna została uwzględniona na 
poziomie prac parlamentarnych. Ta pierwsza tar-
cza jest uwzględniona, zaś…

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Panie Ministrze, ale ja mówię panu, że pan 
premier ogłosił drugą tarczę antyinf lacyj-
ną w  momencie, w  którym pan przedstawia 
w Senacie budżet. I chciałbym zapytać, czy ten 
budżet uwzględnia program ogłaszany w tym mo-
mencie przez pana premiera, czy tego programu 
nie uwzględnia, bo to zmienia nasz stosunek do 
dokumentu, który pan nam przedstawia. Czy ten 
dokument jest zgodny z tym, co mówi premier 
rządu, w imieniu którego pan nam przedstawia 
ten budżet, czy nie jest zgodny? Po prostu. Moje 
pytanie tylko tego dotyczy.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
No, projekt nie mógł antycypować tego, że nie-

zbędne będą dalsze działania w kierunku nowej 

tarczy. Niemniej jednak chciałbym tutaj z pełną 
świadomością podkreślić, że te ruchy związane 
z nową tarczą antyinflacyjną nie wymagają… Nie 
ma konieczności pilnej nowelizacji budżetu.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Panie Ministrze, czyli chce mi pan powiedzieć, 
że ogłoszona właśnie obniżka VAT na żywność do 
0% na pół roku nie ma żadnych skutków budże-
towych? Chce mi pan powiedzieć, że obniżka po-
datków, którą właśnie zapowiedział premier, nie 
ma skutków budżetowych? No, to czym w takim 
razie jest, jeśli nie jest obniżką podatkową?

(Głos z sali: Ale my pracujemy nad budżetem, 
nad którym pracowaliśmy we wrześniu.)

Ale ja właśnie dlatego jako senator, nie jako 
marszałek zadaję pytanie, czy dokument, o któ-
rym rozmawiamy, bo to jest wyraz elementarnego 
szacunku do nas i wzajemnie… Czy ten dokument, 
o którym rozmawiamy dzisiaj tu i teraz, a który 
się nazywa „budżet państwa” jest zgodny z tym, 
co pół godziny temu ogłosił premier rządu, który 
ten budżet przedstawia? To jest proste pytanie.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Tak jak już odpowiedziałem, ustawa budżeto-

wa przyjęta przez Sejm siłą rzeczy nie mogła an-
tycypować i nie zawiera rozwiązań dotyczących 
tarcz, które w dniu dzisiejszym przedstawił pan 
premier. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

I pana zdaniem te propozycje premiera nie 
mają skutków budżetowych?

(Głos z sali: No mają, bo jak…)
Skoro nie trzeba nowelizować budżetu, to zna-

czy, że nie mają.
(Głos z sali: Ale musi być przyjęty, żeby mógł 

być znowelizowany.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Sebastian Skuza: Właśnie. Panie…)
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(Senator Marek Borowski: Trochę później się 
zrobi… Nie wszystko naraz.)

Rozumiem.
Panie Ministrze, ja chcę tylko zwrócić uwagę, 

że w takim razie już wiadomo, że dokument, nad 
którym dziś dyskutujemy, będzie zmieniany. Tę 
odpowiedź chciałem od pana usłyszeć, ale jej nie 
usłyszałem.

Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-
ra Stanisława Gawłowskiego.

SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Co do innej części, ale w trochę podobnym 

tonie… W punkcie drugim porządku obrad po-
siedzenia Senatu jest ustawa o zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamienne-
go. Ona została przyjęta przez Sejm i trafiła do 
Senatu. Z tej ustawy wynika, że w już w tym roku 
na działanie 3 spółek górniczych trzeba będzie 
przekazać 6,6 miliarda zł. 

Czy byłby pan tak łaskaw i wskazał, z któ-
rej pozycji budżetowej te pieniądze zostaną 
przekazane? Bo ja np. w tej części, która doty-
czy informacji o projekcie budżetu, w części 48 
„Gospodarka złożami kopalin” znalazłem np. 
pozycję: Kopalnia Siarki „Machów”, spółka ak-
cyjna w likwidacji – 3 miliony 200 tysięcy zł. 
Znajduję różne pozycje, ale tych 6,6 miliarda zł 
znaleźć nie mogę. I to pierwsze pytanie. Gdyby 
był pan łaskaw wskazać, gdzie te pieniądze są 
zapisane po stronie wydatków… Bo pracujemy 
nad ustawą, która w tym samym czasie trafiła 
do Senatu.

Drugie pytanie dotyczy planu f inanso-
wego Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
„Wody Polskie”. Plan finansowy tejże insty-
tucji od początku jest czymś dramatycznym, 
jakimś nieszczęściem – a państwo jako rząd, 
w tym pan jako minister, to firmujecie – bo on 
przewiduje taki wynik finansowy netto: mi-
nus 612 milionów zł. Panie Ministrze, ponie-
waż gospodarujecie, jak gospodarujecie – nie 
potraficie gospodarować, więc jest, jak jest – 
czy pan ma obliczenia co do tego, jakie co roku 
są straty wynikające z suszy bądź powodzi? Co 
roku, bo co roku się zdarzają tego typu zjawi-
ska jak susza bądź powódź. Niedofinansowanie 

tej instytucji powoduje, że te straty będą tylko 
i wyłącznie większe. Tak naprawdę zaoszczę-
dzicie w tej części na remontach i inwestycjach, 
na amortyzacji. A więc niech pan wykaże stra-
ty związane z suszą i powodzią w Polsce. Jakie 
one są?

Kolejne pytanie dotyczy innej części budże-
tu i dochodów. One są związane z częścią 51. 
Po stronie dochodów planujecie 5  miliardów 
715 milionów…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Senatorze, czas. Jest minuta…)

To ja w takim razie w następnej rundzie do-
pytam. Bo może rzeczywiście pan minister nie 
zapamięta wszystkich pytań.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
Jeżeli chodzi o kwestię górnictwa, to środ-

ki, które mogą zostać przekazane na górnictwo, 
mogą pochodzić z rezerw celowych na zadania 
kontynuowane, mogą to być również – co miało 
miejsce – skarbowe papiery wartościowe przeka-
zywane na podstawie ustawy budżetowej. I już, 
o ile pamiętam, na spółki zajmujące się restruk-
turyzacją były przekazywane skarbowe papiery 
wartościowe.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z szacunkami 
dotyczącymi suszy czy powodzi, to Ministerstwo 
Finansów nie dysponuje takimi szacunkami. No, 
wymagałoby to, nie wiem, jakiejś bardzo dobrej 
wiedzy w zakresie aktuariatu. To bardziej, jak 
myślę, kwestia zakładów ubezpieczeń. Jednak 
chciałbym zwrócić uwagę, że w części 83 znajdu-
je się rezerwa na działania, które zapobiegałyby 
skutkom takich niekorzystnych zdarzeń czy już 
po wystąpieniu takiego zjawiska by te skutki usu-
wały czy niwelowały. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Stanisław Gawłowski: Ja dopy-

tam, Panie Marszałku, to już będzie naprawdę 1 
pytanie…)

Dobrze, bardzo proszę, Panie Senatorze.
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SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

W części 51 „Klimat” zaprojektowaliście do-
chody ze sprzedaży uprawnień do emisji w wy-
sokości 5 miliardów 715 milionów zł. Dochody 
na koniec roku 2021 to jest jakichś 25 miliar-
dów, 26 miliardów zł dokładnie. Mówicie o tym, 
że zostanie powołany Fundusz Transformacji 
Energetyki. Mówiąc szczerze, też go w budżecie 
nigdzie nie znalazłem. 

Jakby pan był tak uprzejmy i wyjaśnił, dlacze-
go tak rażąco nisko zaprojektowaliście dochody ze 
wspomnianego tytułu i gdzie, w której części jest 
umieszczony ten tajemniczy fundusz, to byłbym 
zobowiązany.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
W  budżecie państwa już przyjętym przez 

Sejm ta kwota wynosi ok. 8 miliardów 260 mi-
lionów zł, jeżeli chodzi o dokładne dochody z ty-
tułu wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji 
CO2. I kwota ogółem tych uprawnień w roku 2022 
jest szacowana na kwotę ok. 18 miliardów zł. 
I rozkładałaby się ta kwota w sposób następują-
cy: Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów 
Emisji – 3 miliardy 750 milionów zł, budżet pań-
stwa – 8 miliardów 260 milionów zł, planowany 
nowy Fundusz Transformacji Energetyki – 5 mi-
liardów 990 milionów zł.

Jeżeli te moje odpowiedzi są niewystarcza-
jące, to, jak myślę… Jest z nami przedstawiciel 
Ministerstwa Klimatu, jeżeliby chciał coś uzu-
pełnić czy potrzebne byłoby uzupełnienie, to…

(Senator Stanisław Gawłowski: To na piśmie, 
Panie Ministrze, na piśmie wystarczy.)

Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę o zadanie pytania pana sena-
tora Pawła Arndta.

SenatoR 
Paweł arndT 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, wydatki na ochronę zdrowia 

w budżecie zapisane są w wysokości 5,75% PKB. 
Proszę powiedzieć, którego roku to PKB dotyczy.

I  podobne pytanie, jeśli chodzi o  wydatki 
obronne. Tam z kolei mamy 2,2% PKB. Również: 
którego roku to PKB dotyczy?

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
Tak jak już mówiłem, omawiając wydatki 

na zdrowie, jest to PKB 2 lata wstecz, czyli PKB 
z roku 2020, które jest możliwe do wyliczenia. 
I dane, które przedstawiałem, czyli 2015 rok… To 
w takiej samej relacji, czyli jakby 2 lata do tyłu 
produkt krajowy brutto… Było to 4,63, a teraz jest 
to 5,75. Tu jest zachowana porównywalność.

A jeżeli chodzi o wydatki obronne, to rzeczy-
wiście w związku z wymaganiami traktatowymi 
jest to PKB planowane z roku 2022. Dziękuję.

(Senator Paweł Arndt: Panie Marszałku, czy 
mogę dopytać?)

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Tak. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
Paweł arndT 

Panie Ministrze, o ile wzrosłyby nakłady na 
ochronę zdrowia, gdybyśmy te 5,75% przełożyli 
do PKB planowanego na 2022 r.?

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
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SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

No, myślę, że byłoby to zmniejszone… Nie 
jestem w stanie wyliczyć w pamięci. Niemniej 
jednak chciałbym podkreślić, że dane, które pre-
zentowałem – 2015 i 2022 – są porównywalne, to 
jest w tej samej relacji do PKB. Czyli 2 lata z PKB 
już wyliczonym i ogłoszonym… Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński  

Dziękuję.
Proszę.

SenatoR 
Paweł arndT 

Tylko że, Panie Ministrze, PKB w 2020 r. był 
wyjątkowo niski. W 2022 r. ma być wysoki. Ja 
chciałbym spytać o tę różnicę. Jaka byłaby różni-
ca w wydatkach na ochronę zdrowia, gdybyśmy 
to przyłożyli do PKB tegorocznego?

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nie obliczę w pamięci tej kwoty. Jeżeli jest 

z nami przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia… 
Może ma informację na ten temat, tak że jeżeli 
pan marszałek pozwoli…

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią sena-

tor Ewę Matecką.

SenatoR 
ewa maTeck a 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ważny temat, ważne pytanie, bo dotyczące 

zdrowia dzieci i młodzieży, a konkretnie uczniów. 
Proszę powiedzieć, jaki jest stan środków na 

rachunku Funduszu Zajęć Sportowych dla 
Uczniów.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Pani Senator, tak od razu nie odpowiem na to 
pytanie. Jeżeli można, to jeszcze w dniu dzisiej-
szym udzielę odpowiedzi na piśmie.

(Senator Ewa Matecka: Bardzo dziękuję.)

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę panią senator o zadanie kolej-

nego pytania.

SenatoR 
ewa maTeck a 

Pytam o stan środków i o ten fundusz, gdyż 
obserwuję od jakiegoś czasu w planie finanso-
wym Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 
zaniżone przychody tego funduszu, szczególnie 
przychody, które generuje ten fundusz z opłat za 
reklamy napojów alkoholowych. I na rok 2022 
w budżecie tegoż funduszu zaplanowane przy-
chody z tego tytułu…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ja przepra-
szam. Czy pani senator o coś pyta w tej chwili?)

Już pytam. …Są na poziomie 17 milionów zł. Na 
jakiej podstawie, Panie Ministrze, zostały osza-
cowane przychody, które są gromadzone na tym 
funduszu z przeznaczeniem na zajęcia sportowe 
dla uczniów?

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Tak jak już powiedziałem, na to pytanie od-

powiem na piśmie po konsultacji z dysponentem 
funduszu.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Leszka Czarnobaja.

SenatoR 
leszek czarnoBaJ 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! 2 krótkie 
pytania. 

Pierwsze dotyczy środków unijnych. Czy te 
pieniądze, które są zapisane po stronie zarówno 
dochodów, jak i wydatków związanych z pieniędz-
mi unijnymi… Jak rozumiem, one nie zawierają 
żadnych środków z Funduszu Odbudowy. Tak? 
Jeśli tak, to prosiłbym o potwierdzenie.

I drugie pytanie. Panie Ministrze, kwestia 
wydatków budżetowych. Czy wydatki budżeto-
we jako całość – mówię o wydatkach związanych 
z budżetem – w stosunku do PKB w roku 2022 są 
większe niż w roku 2021, czy mniejsze?

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze pana sena-

tora Leszka Czarnobaja, to wydaje mi się, że ja 
odpowiedziałem na to pytanie. Nie ma tutaj środ-
ków z KPO, nie są one zaplanowane w ustawie 
budżetowej.

Jeżeli chodzi o kwestię porównania, relacji 
do PKB wydatków budżetowych, to mogę powie-
dzieć, że ta relacja jest w odniesieniu do noweli-
zacji niższa… W 2021 r. budżet po nowelizacji, bo 
może jeszcze nie wykonanie, to byłoby 20,7% PKB, 
a plan na 2022 r. to jest 19,2% PKB.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

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

ra Adama Szejnfelda.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Będę miał 2 pytania. Jeślibym się nie zmie-

ścił w minucie, to prosiłbym o powtórne udzie-
lenie czasu.

Pierwsze pytanie dotyczy rezerw na zobowią-
zania. Pan minister powiedział, że przewidujecie 
na to w budżecie państwa ponad 1 miliard 700 mi-
lionów zł, i to była odpowiedź w kontekście pytań, 
także mojego, czy budżet zabezpiecza środki na 
zapłatę kar nakładanych przez TSUE. Chciałbym 
się dowiedzieć w szczegółach, jak wygląda ta kwo-
ta. Wiemy przecież, że nie bierze się takiej kwoty 
z sufitu albo z jakiejś resztówki, która gdzieś tam 
została, i wrzuca do rezerwy, tylko przewiduje się, 
planuje się, także te nieprzewidywalne, ale w ja-
kiś kwotach określone wydatki. A więc chciałbym 
się dowiedzieć, na jakie możliwe, ewentualne wy-
datki państwa rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości 
przewidział tę kwotę 1 miliarda 700 milionów zł.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

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

pytanie.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
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Ta kwota jest szacowana w sposób troszeczkę 
odmienny…

(Rozmowy na sali)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Przepraszam, Panie Ministrze.
Ja bym bardzo prosił senatorów z różnych 

stron sali, żeby nie przeszkadzali panu ministro-
wi w udzielaniu odpowiedzi na pytania.

Bardzo proszę.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Ta kwota jest stosunkowo trudna do oszaco-
wania i nie szacuje się jej na podstawie – chy-
ba że posiada się jakąś wiedzę o zobowiązaniach, 
które mają być do zapłaty w roku budżetowym… 
Szacuje się ją raczej na podstawie dotychczaso-
wych doświadczeń i wysokości kwot z lat ubie-
głych. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że 
ta kwota została zwiększona w trakcie prac par-
lamentarnych. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pan senator Szejnfeld ma jesz-

cze 1 pytanie.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Jeszcze 1 pytanie, ale chciałbym też dopytać. 
Wcześniej pan minister powiedział, że zapłata 
ewentualnych kar jest przewidziana w tej kwocie. 
Teraz pan minister mówi, że szacujecie państwo 
budżet co do tej pozycji na podstawie dotychcza-
sowych wydatków, czyli poprzednich budżetów. 
W poprzednich budżetach nie było takich kar. Ja 
chcę się dowiedzieć i chcę mieć od pana mini-
stra jednoznaczną informację, czy rząd przewi-
dział i ma zabezpieczone w budżecie państwa na 
2022 r. środki na zapłacenie kar nałożonych przez 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy 
nie są przewidziane takie środki.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję, 
Panie Senatorze…)

Może od razu to drugie pytanie, żeby nie prze-
dłużać. Chciałbym zapytać o poziom inflacji za-
pisany w budżecie, 3,3%, pan minister już o tym 
wspominał. Jest to kompletnie abstrakcyjna, 
z nieba wzięta, nawet na podstawie wcześniej-
szych szacunków, także takich, które byłyby ro-
bione rok temu, nieodpowiadająca… Ale ja chcę 
zapytać i może pan…

(Sygnał timera)

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Przepraszam, Panie Senatorze, pan zadaje 
drugie pytanie i właśnie skończył się panu czas.

(Senator Adam Szejnfeld: No to będę prosił 
o jeszcze jedną kolejkę.)

Trzecia.
Bardzo proszę.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Gdyby wszelkie kwoty budżetowe z tytułu zo-

bowiązań były znane, to powinny się znajdować 
już w częściach budżetowych. Niemniej jednak 
kwota w wysokości 1 miliarda 700 milionów zł 
jest kwotą wystarczającą na pokrywanie zobo-
wiązań Skarbu Państwa, w tym jeżeli nadejdzie 
konieczność zapłaty kar za naruszenie prawa Unii 
Europejskiej. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Jadwigę Rotnicką.

SenatoR 
JadwiGa roTnick a 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. A pana 
ministra…
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(Głos z sali: Nie słychać.)
Teraz mnie słychać?
(Głos z sali: Nie.)
Działa? Działa.
Panie Ministrze, interesuje mnie zabezpiecze-

nie środków na waloryzację wynagrodzeń pra-
cowników uczelni wyższych.

Zwróciła się do mnie Rada Główna Szkol-
nictwa Wyższego i Nauki z takim oto stwierdze-
niem, że w ustawie, którą nasz Sejm przyjął, nie 
ma zapewnionych środków na ten cel.

W 2018 r. rząd podjął zobowiązanie, że bę-
dzie rewaloryzował to stosowną kwotą do 17%. 
Tymczasem w latach 2019–2021 było to tylko 7%, 
a w kolejnym roku tylko 6%. Tym samym rząd 
właściwie nie wypełnia swoich zobowiązań.

I mam pytanie: czy jest przewidziana taka 
podwyżka? A jeżeli nie, to dlaczego. 

(Sygnał timera)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę pana ministra.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Kwota przekazana na szkolnictwo wyższe jest 

znacznie wyższa, niż wynika to z minimalnego 
poziomu – o kwotę 1 miliarda 278 milionów zł. 
I, tak jak powiedziałem, już kwestia związana 
z inflacją czy nawet z podwyższoną inflacją nie 
powodowałaby tu konieczności jakiejś dopła-
ty. Mechanizmy waloryzacyjne działają i kwoty 
nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe z roku 
na rok są coraz wyższe. Działa mechanizm wa-
loryzacji w odniesieniu do PKB i w odniesieniu 
do inflacji.

Jeżeli chodzi o kwestie wynagrodzeń, to zwra-
cam uwagę, że w roku 2020, w roku trudnym i co-
vidowym, zostało zwiększone wynagrodzenie od 
1 października o 6%, wraz ze skutkami przecho-
dzącymi. Co więcej, pod koniec roku 2021 w no-
welizacji ustawy budżetowej uczelnie podległe 
ministrowi edukacji i nauki otrzymały dodatko-
we środki w wysokości ponad 900 milionów zł. 

Z  tego co pamiętam, 900 milionów poszło do 
uczelni na zadania związane z inwestycjami. Pod 
koniec roku były jeszcze uruchomione rezerwy, 
w tym ponad 20 milionów zł otrzymały uczelnie 
zawodowe. Jest z nami przedstawiciel ministra 
edukacji i nauki. Według mojej najlepszej wie-
dzy został powołany zespół konsultacyjny w celu 
wypracowania kwestii związanych z waloryza-
cją wynagrodzeń w obszarze nauki i szkolnic-
twa wyższego. Sam również jestem częścią tego 
obszaru, bo jestem pracownikiem Uniwersytetu 
Warszawskiego. Niemniej jednak zwracam uwagę 
na rzecz następującą: jeżeli udałoby się zapewnić 
skutki przechodzące na rok przyszły, to również 
subwencja mogłaby być wykorzystana na wy-
nagrodzenia. Bo nie musi to być taki zapis, jaki 
dotyczy np. sfery budżetowej, że musi to być ozna-
czone na wynagrodzenia. Subwencja może być na 
to wykorzystana. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

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

ra Jerzego Czerwińskiego.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze!

Jedno z  pytań będę chciał skierować do 
przedstawiciela właśnie ministerstwa edukacji, 
a drugie jest do pana. Tylko od razu mówię: nie 
oczekuję teraz konkretnej, dokładnej odpowiedzi, 
tylko na piśmie, po ewentualnych konsultacjach.

Otóż Polski Ład wywołał pewnego rodzaju re-
perkusje. Na początku tego roku wydano odpo-
wiednie rozporządzenie, ale to rozporządzenie 
chyba nie uwzględnia osób, które mają podwójne 
czy więcej niż 1 źródło dochodu. To np. emery-
ci, pracujący na więcej niż jednym etacie itd. Te, 
nazwałbym to, narzucone w tym rozporządze-
niu pewnego rodzaju uprawnienia, które ma do-
stać pracownik, w pewnych momentach, właśnie 
w przypadku tych osób… 

(Sygnał timera) 
…o więcej niż 1 źródle dochodu, mogą się nie-

stety skończyć tym, że w 2023 r. te osoby musiały 
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zwrócić duże kwoty z racji podwójnie pobranych 
kwot związanych z…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas, Panie 
Senatorze.)

…PIT-2 – już kończę – i ulgą dla klasy średniej. 
Panie Ministrze, czy moglibyście się dokład-

niej przyjrzeć tego typu sprawom? One są szcze-
gółowe, ale one dotyczą kilkuset tysięcy osób, jak 
nie więcej.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że na piśmie pan minister w tej 

sprawie…
Bardzo proszę pana senatora Janusza Pęcherza 

o zadanie kolejnego pytania.

SenatoR 
Janusz PęcHerz 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam informację, że dorad-

cy finansowi, którzy doradzają podatnikom, jak 
mają się rozliczać z zaliczek na podatek dochodo-
wy, rezygnują z tego doradzania, bo boją się od-
powiedzialności karnej za to, co będą czynić, gdyż 
rozporządzenie mówi o czymś innym niż ustawa 
dotycząca Polskiego Ładu. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Ministrze?

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja nie mam takiej wiedzy, żeby były odmowy 

w zakresie działalności doradców podatkowych. 
Z tego, co widzę, to raczej jest prowadzony kon-
struktywny dialog, są webinaria ze stroną mi-
nisterialną w celu właśnie wyjaśnienia zasad 
funkcjonowania tego rozporządzenia, które nie 
tak dawno weszło w życie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Marka Plurę – zdalnie.

SenatoR 
marek Plura 

Będę miał 2 pytania. Pierwsze dotyczy spra-
wy już tutaj poruszanej, a mianowicie tego, że 
w projekcie budżetu złożonym do Sejmu przez 
rząd kwota subwencji oświatowej, obejmująca 
obowiązki wsparcia nauki w języku ojczystym 
dla uczniów mniejszości językowych, była taka, 
jaka wynika z rzeczywistych potrzeb, a przede 
wszystkim z prawa, które w Polsce obowiązuje 
– z ustawy o mniejszościach oraz z szeregu ak-
tów prawnych dotyczących skutków tej ustawy 
w prawie oświatowym. Ta dobrze wyliczona war-
tość subwencji została pomniejszona przez Sejm 
o połowę. 

Mam pytanie do przedstawicieli rządu, czy 
będą popierali przygotowaną przez senacką 
komisję finansów poprawkę, która umożliwi 
realizację…

(Sygnał timera)
…przez polski rząd prawa w tym zakresie, 

o którym mówię. To jest pierwsze pytanie.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję, Panie Senatorze. To jest pierwsze 
i ostatnie w tym momencie pytanie, ponieważ 
minął czas, minuta, przeznaczony na zadawanie 
pytań.

Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
To pytanie już się pojawiało w dyskusji z se-

natorami sprawozdawcami. Myślę, że tutaj nic 
więcej nie mogę dodać poza tym, że w trakcie 
prac komisji senackiej związanych ze sprawami 
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zagranicznymi pan minister Paweł Jabłoński 
zwracał uwagę na kwestię symetryczności dzia-
łań obu stron. Myślę, że to pytanie bardziej skie-
rowane jest właśnie do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych oraz Ministerstwa Edukacji 
i Nauki, jeżeli chodzi o merytoryczny zakres 
zaproponowanych zmian i związanych z nimi 
konsekwencji.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

tora Adama Szejnfelda, który ma na to minutę.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Chciałbym – to à propos wskaźnika inflacji, 
który państwo tak abstrakcyjnie przyjęliście, 
tzn. na tak abstrakcyjnie niskim pułapie, o to mi 
chodzi – żeby pan minister przypomniał nam 
wszystkim, a przede wszystkim obywatelom, na 
co wskaźnik inflacji zawarty w budżecie państwa 
ma wpływ, jeżeli chodzi o kwestię waloryzacji, in-
deksacji etc.? Co się wiąże z poziomem wskaźnika 
inflacji zawartym w budżecie państwa?

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Wydawało mi się, że już odpowiedziałem na 

to pytanie. Jeżeli chodzi o kwestię waloryzacji, 
to taki bezpośredni link z prognozowaną przez 
rząd inflacją ma tylko część wydatków na szkol-
nictwo wyższe. I tak jak powiedziałem, nawet 
w przypadku przyjęcia tej inflacji na poziomie 
prognozowanym przez NBP 7,6% pozostaje jesz-
cze nadwyżka w wysokości 540 milionów zł. A na 
waloryzację rent i emerytur ma wpływ inflacja 

emerycka wykonana, czyli ta za rok 2021 r., a nie 
ta prognozowana i zapisana w projekcie ustawy, 
ujęta w ustawie budżetowej. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ja mam jeszcze 1 pytanie. Panie Ministrze, 

a dlaczego pan minister w swoim wystąpieniu 
dzisiaj nam nie przedstawił szczegółów tej tarczy 
antyinflacyjnej 2.0, którą przedstawił pan pre-
mier, tak żebyśmy wiedzieli od razu, jakie zmiany 
to wywoła w tym budżecie? No bo chyba przyzna 
pan, że… Według deklaracji pana premiera to są 
zmiany dotyczące 7 miliardów zł. To są poważne 
zmiany w budżecie. To dlaczego pan nam ich dzi-
siaj nie przedstawił po prostu?

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dziś skupialiśmy się na dyskusji nad ustawą 

budżetową przyjętą przez Sejm. Tak jak powie-
działem, nie ma tam ujętych tych skutków.

Druga rzecz jest następująca. Pewnie w trak-
cie naszego posiedzenia odbyło się posiedzenie 
Rady Ministrów, która przyjęła…

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Panie Ministrze, ale, przepraszam, pan dzisiaj 
nam powiedział wyraźnie, że… Pan odpowiada 
w Ministerstwie Finansów za budżet państwa.

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

I chce mi pan powiedzieć, że premier nie roz-
mawiał z panem, odpowiedzialnym za budżet 
państwa, o propozycji, jaką przedstawił w mo-
mencie, w którym pan jest w Senacie, o propozy-
cji opiewającej na 7 miliardów zł? I że pan o tym 
nic nie wie, pan, który odpowiada za budżet pań-
stwa? To albo pan premier jest kompletnie niepo-
ważny wobec…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie 
Marszałku, ale proszę nie obrażać premiera. Pan 
wie o tym, że procedura legislacyjna dopiero się 
rozpoczęła. Pan wie o tym, że najpierw jest posie-
dzenie Rady Ministrów…)
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Zadaję pytanie…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: …a potem pro-

jekt jest kierowany do Sejmu i Senatu.)
Ja zadaję pytanie, Panie Senatorze.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: A pan linczuje 

teraz słownie pana ministra…)
Ale ja nie linczuję…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: …nie mając zu-

pełnie racji w tym, co pan opowiada.)
Ja, Panie Ministrze i Panie Senatorze, zadaję 

pytanie. Czy minister odpowiedzialny za budżet 
państwa zna szczegóły planu dotyczącego tego bu-
dżetu, który w tej chwili przedstawiał premier? 
To jest takie pytanie. Czy pan minister zna te 
szczegóły?

(Rozmowy na sali)
I  dlaczego nam o  nich nie powiedział? Po 

prostu.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja nie czułem się upoważniony, nawet posiada-

jąc jakąś wiedzę na poziomie roboczym, aby przed 
ogłoszeniem… Przecież mogłoby się zdarzyć tak, 
że w trakcie posiedzenia Rady Ministrów zapa-
dły jakieś inne rozwiązania, rozszerzające, zawę-
żające działania… Ja nie czuję się upoważniony, 
nie posiadałem takiego upoważnienia, żeby we-
wnętrzne informacje, jeszcze nieoficjalne, przed-
stawiać na poziomie…

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Rozumiem, Panie Ministrze. Ale jeżeli pan 
premier zapowiedział teraz, że te zmiany doty-
czą 7 miliardów zł, to może pan nam dzisiaj przy-
najmniej powiedzieć tyle, że to będzie wymagało 
nowelizacji budżetu. Czy pana zdaniem jednak 
nie? Mówimy o propozycji rządowej.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja już odpowiedziałem na to pytanie. 

Uważam, że jeżeli nawet będzie wymagana 

nowelizacja… Nie potrzeba jakiejś pilnej nowe-
lizacji, a żeby nowelizować budżet, najpierw mu-
simy go przyjąć.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Rozumiem. Dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana Leszka 

Czarnobaja.

SenatoR 
leszek czarnoBaJ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Jeszcze 1 pytanie, Panie Ministrze, do tego, co 

pan powiedział. Jeśli chodzi o wpływ inflacji na 
sprawy związane z wypłatami i płacami, to pan 
odpowiedział. 

A proszę powiedzieć nam, czy zakładany próg 
inflacji miał wpływ na to, co dotyczy planu wy-
datków poszczególnych instytucji, które są za-
pisane… To mieliśmy na posiedzeniu komisji 
budżetu… Chodzi o NIK, GUS itp. Czy zakładany 
próg inflacyjny miał wpływ na plan wydatków 
poszczególnych instytucji?

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

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

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jak już powiedziałem, że nie ma jakiejś ta-

kiej bezpośredniej konieczności waloryzacji. Co 
do założeń poszczególnych dysponentów części 
budżetowych, to oni robią to sami, szacując we-
wnętrznie swoje potrzeby, zwłaszcza w zakresie 
wydatków bieżących.

Padła tutaj kwestia Najwyższej Izby Kontroli. 
Według mojej najlepszej wiedzy część budżeto-
wa Najwyższej Izby Kontroli w Sejmie nie ulegała 
żadnym zmianom.
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WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, senator Marek Plura. Minuta. 

Pytanie zadawane zdalnie.

SenatoR 
marek Plura 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie o to, czy ustawa 

budżetowa, którą pan nam prezentuje, zawiera 
także konieczne środki wsparcia dla instytucji, 
które prowadzą całodobową lub całodzienną po-
moc osobom niesamodzielnym. Myślę tu o do-
mach pomocy, o domach dziecka, o zakładach 
opiekuńczo-leczniczych, o hospicjach, wielu in-
nych miejscach, których budżety zdecydowanie 
nie wytrzymują – i nie wytrzymają bez wspar-
cia ze strony budżetu państwa – bieżącej infla-
cji, wzrostu kosztów pracy, a przede wszystkim 
tragicznego w skutkach dla nich wzrostu cen pa-
liw, zwłaszcza tych energetycznych, gazu i prą-
du. Niestety, te instytucje podlegają tym samym 
regułom co po prostu firmy i przedsiębiorstwa. 
Dlatego, naprawdę, stoimy w obliczu tragedii… 

(Sygnał timera) 
…wielu tysięcy osób zależnych od pomocy tych 

instytucji. 
Czy rząd tę sytuację dostrzega? I czy dostrzegł 

ją na tyle wcześnie, aby umieścić w rekomendo-
wanym przez siebie projekcie także wsparcie 
w tym zakresie? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze?

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
Jak najbardziej, rząd zauważa taką sytuację 

i taką potrzebę wsparcia instytucji, o których mó-
wił pan senator. I takie rozwiązania będą zawarte 
w kolejnej tarczy.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Jak widzę, nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję panu ministrowi za odpowie-

dzi na wszystkie pytania.
Przypominam o pytaniach, na które pan się 

zobowiązał odpowiedzieć pisemnie.
(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku…)
Bardzo proszę, jeszcze pan senator Czerwiński.
Przepraszam najmocniej.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Nie, pana ministra to już może zwolnimy. 
Dziękujemy.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza: Dziękuję bardzo.)

Chodzi o przedstawiciela ministerstwa edu-
kacji, o to, żeby można było zadać szczegółowe 
pytanie też przedstawicielom tego ministerstwa.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Czy my mamy taką formułę, żeby teraz…
Szczerze mówiąc, Panie Senatorze, ja chyba 

nie widzę takiej formuły.
Czy mamy na sali… Jest minister, tak? 

Reprezentant ministerstwa?
W takim razie zapytam: czy jest na sali re-

prezentant ministerstwa edukacji narodowej? 
Ponieważ pan senator Czerwiński do takiej oso-
by, jeżeli jest, chciałby skierować pytanie.

(Głos z sali: Tak.)
Bardzo proszę.
To, Panie Senatorze, bardzo proszę skierować 

pytanie do pana ministra.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini - 
strze!

Ja nawiązuję do tego, co było powiedziane już 
przy okazji przesłuchiwania sprawozdawców 
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komisji, także pana ministra. A  mianowicie 
mam przed sobą wyniki kontroli Najwyższej 
Izby Kontroli z połowy tamtego roku, świeżutkie, 
w sprawie nauczania języka mniejszości narodo-
wych i etnicznych. Ta sprawa była kontrowersyj-
na, było tutaj dość dużo… Zacytuję tylko 1 punkt. 
To jest oczywiście wniosek do ministra eduka-
cji narodowej: „zapewnienie sprawnego prowa-
dzenia działań w celu rzetelnego ustalenia kwot 
z tytułu nienależnie uzyskanej przez samorządy 
części oświatowej subwencji ogólnej, w związ-
ku z zawyżeniem liczby uczniów należących do 
mniejszości”.

Co to oznacza? No, coś jest nie tak w tym syste-
mie, ten system jest nieszczelny. To jest to, o czym 
ja mówiłem wcześniej: są takie przypadki, kiedy 
– i słusznie zresztą – dyrektorom, nauczycielom 
zależy na tym, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy. 
Więc wykorzystują też nieszczelności. I zwykli lu-
dzie, nienależący do mniejszości, bez żadnego ta-
kiego pochodzenia, są nakłaniani do tego, żeby 
zadeklarować takie pochodzenie, po to tylko, żeby 
ich dziecko uczyło się trochę więcej języka, za-
miast 3 godzin, załóżmy, 4. Ale to, że taki rodzic 
deklaruje pochodzenie niepolskie, inne pochodze-
nie narodowe, to jest także pośrednio wynarada-
wianie takich osób, pozbawianie ich narodowości 
polskiej.

I teraz, Panie Ministrze…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przepra-

szam, Panie Senatorze, czas, minuta jest na za-
danie pytania.)

Myśl rozpoczętą, Panie Marszałku, skończę.
Są wagi i te wagi w znacznym stopniu – mó-

wię o naliczeniu subwencji – preferują członków 
mniejszości narodowych. Praktycznie rzecz bio-
rąc, jest to podwójna kwota w przypadku małych 
szkół, a nawet 130%. 

Panie Ministrze, czy nie należało po prostu 
zrezygnować z tego, żeby dziecko nie-Polak otrzy-
mywało 2 razy więcej pieniędzy na swoją naukę 
w szkole publicznej niż dziecko Polak?

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź na 

to pytanie bądź o odpowiedź na piśmie, bo taka 
możliwość też istnieje. Bardzo proszę.

SekRetaRz StanU 
w minisTersTwie eduk acJi i nauki 
woJciecH murdzek 

To króciutko, ponieważ to nie jest uwaga stric-
te związana wprost z tymi wielkościami budże-
towymi czy z poprawką, a w ogóle z tematem 
i z nieprawidłowościami. Oczywiście kontrola 
NIK jest zawsze przez nas skrupulatnie analizo-
wana, będziemy zwracać uwagę i rozpoznawać 
skalę tego zjawiska, także po to, żeby patologiom, 
jeżeli takowe są, zapobiegać.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ale to ja w takim razie, posiłkując się tą me-

todą, zapytam, czy reprezentant Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych jest podczas naszych obrad, 
bo wtedy moglibyśmy usłyszeć odpowiedź na py-
tanie zadane przez pana senatora Ujazdowskiego, 
czy rząd popiera tę poprawkę.

(Głos z sali: Nie ma.)
Rozumiem, że nie ma, więc nie jesteśmy 

w stanie poznać stanowiska rządu w tej sprawie.
Skoro nie ma więcej pytań, zamykam tę część.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Pawła Arndta.

SenatoR 
Paweł arndT 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Do zabrania głosu skłonił mnie przede wszyst-

kim dotychczasowy przebieg dyskusji. Pan mini-
ster mówił, że to jest drugi budżet, nad którym 
pracuje. Ja mogę powiedzieć, że to jest dwudzie-
sty budżet, nad którym pracuję, poprzednio 
w Sejmie, a teraz w Senacie, i chcę jednoznacznie 
podkreślić, że jest to jeden z najgorszych budże-
tów, nad którymi do tej pory pracowałem, o ile 
nie najgorszy. Stan finansów publicznych to jest 
kompletny chaos i to się przekłada również na bu-
dżet. Bo jeżeli mamy sytuację taką, że nie wie-
my do końca, jakie są dochody z uwagi na ciągłe 
zmiany, nie wiemy, jakie są niektóre wydatki, to 
jest to dla budżetu rzecz niewyobrażalna. Budżet 
nie tylko jest nierealny, ale przede wszystkim 
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jest nieprzejrzysty. Nierealność budżetu wynika 
przede wszystkim z niewłaściwych wskaźników 
makroekonomicznych, które przyjęliśmy. Ja zgo-
dzę się z panem ministrem, że w maju, kiedy był 
przygotowywany budżet, trudno było dostrzec ta-
kie elementy, które powodowałyby zaplanowanie 
dużo, dużo wyższej inflacji, wskaźnika inflacji. 
No ale prace nad budżetem cały czas trwają. 
Oczywiście rząd składa budżet do 30 września 
i 30 września już pewne symptomy wzrostu in-
f lacji były. Ale na tym przecież też nie kończy 
się praca nad budżetem. Budżet trafia do parla-
mentu, trafia do Sejmu i tam są możliwe zmiany. 
Pewne zmiany były tam wprowadzone, ale one 
są zdecydowanie niewystarczające. Tutaj mówi-
my o tym wskaźniku inflacji 3,3%. On dzisiaj rze-
czywiście wydaje się czy na pewno jest zaniżony. 
I różnie można na ten temat spojrzeć. Pan sena-
tor Bierecki mówi, że jeśli my będziemy mówili 
o jakichś wygórowanych wskaźnikach inflacji, 
to będzie jak gdyby sugestia dla społeczeństwa, 
żeby to jakoś przyjęło do siebie i rzeczywiście ta 
drożyzna… żeby te wskaźniki rosły. Tyle tylko, 
Panie Senatorze, że my mówimy o wskaźniku in-
flacji, o którym mówił prezes Narodowego Banku 
Polskiego. To nie jest jakiś wydumany wskaźnik, 
o którym my tutaj mówimy. Niewykluczone, że 
inflacja w 2022 r. będzie jeszcze wyższa. No, ale 
prezes Narodowego Banku Polskiego stwier-
dził, że ona wyniesie najprawdopodobniej 7,6% 
i w świetle tego wskaźnika my planujemy dużo, 
dużo wyższe dochody. Ale oczywiście nie tylko to 
wpływa na ocenę realności budżetu. Dzisiaj już 
o tym mówiliśmy. Nie wiemy, jakie kary zapła-
cimy z tytułu niewykonanych rozporządzeń czy 
decyzji Unii Europejskiej. Nie wiemy, czy one 
są zaplanowane w tym budżecie, czy one nie są 
zaplanowane. Nie wiemy, jak wygląda sprawa 
Polskiego Ładu. Tutaj też wiemy, że jest olbrzy-
mie zamieszanie. Polski Ład to są polskie podatki 
i środki z tych podatków mają olbrzymi wpływ 
na to, jak wygląda budżet. Tak więc mamy tutaj 
szereg niewiadomych, które pokazują, że jednak 
z tym budżetem nie jest najlepiej.

Kwestia wyprowadzania wydatków poza bu-
dżet. My o tym mówimy już od dawna. Te wszyst-
kie fundusze, które powstały, może nie powstały 
w ubiegłym roku, ale środki, które tam się znaj-
dują, są coraz większe i część z nich jest zupełnie 
poza kontrolą parlamentu. Dzisiaj najlepszym ta-
kim przykładem jest Fundusz Sprawiedliwości, 
z którego, jak się nagle okazało, finansowany jest 

Pegasus. Nikt o tym nie wiedział, nikt tego nie 
był w stanie skontrolować. Nawet ministrowie nie 
przyznawali się do wiedzy na ten temat. No, to 
wszystko świadczy o tym, że ten budżet nie jest 
dobry. Ale o tym już dzisiaj mówiliśmy, że jest 
kwestia innych funduszy, kwestia innych insty-
tucji, np. Bank Gospodarstwa Krajowego, który 
dysponuje funduszem covidowym. Tam też nie 
ma żadnej kontroli. Pan przewodniczący Kleina 
mówił, że tam nawet Najwyższa Izba Kontroli nie 
mogła się dowiedzieć, jakie są środki, jakie są wy-
datki, bo bank zasłania się tajemnicą bankową. 
Tak nie może być, żeby publiczne pieniądze były 
w taki sposób gdzieś tam chronione czy informa-
cja o nich była niedostępna dla opinii publicznej, 
dla parlamentu, dla Najwyższej Izby Kontroli. 
Tutaj przed chwileczką pan marszałek pytał o de-
cyzje, o których mówił dzisiaj pan premier. To 
są nowe rzeczy, ale one również wpływają na te-
goroczny budżet. I znowu nie wiemy, jaki będzie 
wpływ tych zmian na ten budżet. To wszystko 
świadczy o tym, że ten budżet jest nierealny.

Kolejna kwestia to kwestia finansowania nie-
których wydatków z obligacji. Nie powinno tak 
być, żeby wydatki budżetowe, wydatki publiczne 
były finansowane z obligacji. Pan minister dzi-
siaj mówił, powtarzał to – ja też to powtórzę – że 
szkolnictwo wyższe otrzymuje obligacje i uczel-
nie są z tego tytułu zadowolone. Ja rozumiem, że 
są zadowolone, bo gdyby nie miałyby dostać tych 
środków, to byłoby gorzej. Dostaną obligacje, więc 
są z tego tytułu zadowolone, ale tak nie powinno 
wyglądać finansowanie z budżetu państwa, tak 
nie powinno wyglądać finansowanie jednostek, 
które podlegają budżetowi państwa, sektorowi 
finansów publicznych.

Inna kwestia: środki niewygasające. Tutaj 
znowu się pojawia jakiś ewenement, bo przecież 
te środki niewygasające do tej pory powinny być 
wydane do końca marca. Od pewnego czasu, już 
drugi rok z kolei, istnieje możliwość ich wydat-
kowania do końca listopada, czyli właściwie to 
jest jak gdyby drugi równoległy budżet, bo mamy 
środki z jednego budżetu i środki niewygasają-
ce z poprzedniego budżetu, co totalnie gmatwa 
nam obraz finansów publicznych. I tak też oczy-
wiście nie powinno być. Pan minister mówi, że 
to nie jest jakaś wielka kwota, bo to jest bodajże 
ok. 7 miliardów zł, ale… To jest jednak znaczą-
ca kwota nawet dla budżetu państwa. To są wy-
datki niewygasające, które też są właściwie poza 
kontrolą.
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Rosną nam rezerwy celowe i z tego tytułu 
ustawą okołobudżetową zmieniamy ustawę o fi-
nansach publicznych, żeby móc wydać więcej 
w ramach tych rezerw celowych. Pan minister 
mówi, że to sprzyja elastyczności budżetu. Pewnie 
tak, tyle tylko, że niektóre z tych rezerw celowych 
są poza kontrolą. Do tej pory było tak, że przynaj-
mniej sejmowa Komisja Finansów Publicznych 
musiała zaopiniować zmiany w rezerwach celo-
wych. Teraz już tak nie do końca jest i to przecież 
nie dlatego, że komisja by zaopiniowała nega-
tywnie taką czy inną zmianę, tylko dlatego, żeby 
o tych zmianach nie dowiedziała się opozycja, bo 
im opozycja wie mniej, tym, zdaje się, dla budżetu 
jest lepiej. Tak że to są kolejne przykłady na to, że 
ten budżet jest nieprzejrzysty, że ten budżet jest 
niewłaściwy.

Ze strony pana senatora Biereckiego padła 
propozycja, żeby przyjąć budżet bez poprawek. 
No, to jest dla mnie propozycja o tyle ciekawa, 
że… Ja bym był w stanie się zgodzić z taką propo-
zycją przy założeniu, że rzeczywiście ten budżet 
jak najszybciej trafi do prezydenta i rząd będzie 
mógł zastanowić się nad nowelizacją. Jeśli rze-
czywiście ta nowelizacja nastąpiłaby w krótkim 
czasie, to byłoby to tylko z korzyścią dla tego bu-
dżetu. Ale pan minister pytany o nowelizację 
mówi, że ona nie jest potrzebna, a przynajmniej 
nie jest potrzebna w tym momencie. Jeśli się oka-
że, tak jak to się działo w poprzednich latach, że 
budżet będziemy nowelizować pod koniec roku, to 
to znowu nie będzie dobre. Bo gdyby się okazało, 
że ta nowelizacja będzie polegała tylko na tym, 
że zmniejszymy deficyt budżetowy, to ja bym był 
gotów taką argumentację przyjąć. Ale do tej pory 
praktyka była taka, że pod koniec roku powstawa-
ły nowe wydatki, powstawały jakieś nowe plany, 
które trzeba było zrealizować, i najczęściej to było 
mało racjonalne. No, nie można wydać w grudniu 
środków zaplanowanych pod koniec listopada.

To wszystko pokazuje, że ten budżet nie jest 
dobry. My jako Senat jesteśmy w tej niedobrej sy-
tuacji, że nie możemy odrzucić tego budżetu. No, 
sytuacja jest taka, że każdą ustawę Senat może 
odrzucić, a ustawa budżetowa jest jedyną ustawą, 
której Senat odrzucić nie może. To jest nasz ból 
i nasz problem. No ale zaproponowaliśmy szereg… 

(Sygnał timera) 
…poprawek i te poprawki w jakiejś mierze ten 

budżet poprawiają, choć z pewnością niewystar-
czająco, bo pojawiają się…

(Sygnał timera)

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas, Panie 
Senatorze.)

Już kończę.
Pojawiają się coraz to nowe informacje, któ-

re jednak pokazują, że ten budżet jest nierealny. 
Tak że ja mam nadzieję, że mimo wszystko rząd 
pochyli się nad tym budżetem i w krótkim czasie 
przyśle nam nowelizację, bo ten budżet jest zu-
pełnie nierealny.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

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

Leszka Czarnobaja.

SenatoR 
leszek czarnoBaJ 

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

Jest takie powiedzenie, Panie Ministrze: po-
każ mi swoich przyjaciół, a powiem ci, kim jesteś. 
Parafrazując to powiedzenie, można powiedzieć: 
pokażcie mi swój budżet, a powiem wam, jak za-
rządzacie państwem i jaki jest stan państwa. My 
musimy patrzeć na budżet, który pan minister 
przedstawia w imieniu rządu i o którym rozma-
wiamy, w kontekście 3 ustaw: ustawy okołobudże-
towej, ustawy Polski Ład – przepraszam, może 
lepiej będzie powiedzieć „Polski Nieład”, bo słowo 
„ład” wiąże się z porządkiem, definicja ładu jest 
taka, że jest to porządek – i ustawy budżetowej. 
I jeżeli teraz mówimy o tym, że ustawa Polski Ład 
bardziej nie porządkuje polskiego systemu, Panie 
Ministrze, to… Chcę powiedzieć, że polski system 
podatkowy był do tej pory jednym z najbardziej 
skomplikowanych systemów w Europie. No, po 
tym, coście uczynili dla tego systemu, już w ogóle 
nikt się nie połapie, o co w nim chodzi. Przecież 
to nie jest wymysł. Tu jeden z senatorów mówił 
o tym, że doradcy finansowi, ekonomiści rezy-
gnują z odpowiedzialności, no bo przecież jeżeli 
pracownicy urzędów skarbowych mówią, że nie 
są w stanie udzielić informacji i nie mają wiedzy 
na temat interpretacji, to jak mają zrobić to osoby 
zajmujące się doradztwem finansowym?

Panie Ministrze, wracam do tego ładu i tego, 
co będziecie zmieniać rozporządzeniami. To jest 
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coś niesamowitego. Ustawę, która reguluje spra-
wy dotyczące podatków, regulujecie rozporządze-
niem. Ukazała się wypowiedź pani prezes ZUS, 
która mówi mniej więcej tak – Panie Ministrze, 
nie wiem, czy pan to zna – że zaliczki na poczet 
podatków i wszystkich danin w roku 2022 będą…

(Rozmowy na sali)
Ale ja bym prosił o trochę spokoju, Panowie…
…Będą liczone i płacone na poziomie zaliczek 

z roku 2021. No, to jest coś niesamowitego…
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, czy mogę prosić o…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Właśnie. 

Panowie, przepraszam bardzo, ja bym bardzo 
prosił o to, żebyście się, Panowie, zachowywa-
li w sposób adekwatny do miejsca, w którym 
jesteśmy.)

Ta wypowiedź o regulowaniu takim powiela-
czowym prawem… Jeden ze znanych ekonomistów 
i prawników, pan Piotr Kuczyński, powiedział, 
że to jest dom szaleńców, to jest coś szaleńczego 
w całym tym systemie. I dlatego poddaję to pod 
rozwagę, Panie Ministrze, póki jest jeszcze czas. 
Może warto zastanowić się nad kwestią dotyczą-
cą Polskiego Nieładu, może warto jeszcze pod-
jąć odważną decyzję dotyczącą szybkiej zmiany 
i uruchomienia tego od stycznia 2023 r., z pozo-
stawieniem tylko kwoty wolnej od podatku lub 
niektórych tego elementów.

A wracając… Zanim przejdę do spraw ogól-
nych, nawiążę jeszcze do tego, co tutaj padło 
w czasie dyskusji i na co pan minister odpowia-
dał. Panie Ministrze, mnie się wydaje, że ten 
budżet, a szczególnie jego zmiany, są wnoszone 
i konstruowane tak, jak to często bywało w prze-
kazie mailowym pana ministra Dworczyka, czy-
li przez PR-owców. I ja odnoszę wrażenie, że pan 
dzisiaj dowiedział się o tym, o co pytał pan mar-
szałek, tj. że będzie dodatkowa tarcza, jaka jest 
tu kwota, następnie – bo nie ma tego w budżecie 
– o 6 miliardach zł na górnictwo, o 6,5 miliarda 
na nową tarczę… Wszystko okej, tylko to znaczy, 
że jest to już budżet historyczny, Panie Ministrze. 
I stąd też nasze zastrzeżenia. Założona inflacja 
3,5% i budowanie całego budżetu na takich za-
łożeniach, plus wszystkie inne rzeczy dotyczące 
wiedzy związanej z budowaniem tego budżetu są 
już nieaktualne, zarówno po stronie dochodowej, 
jak i po stronie wydatkowej.

Pan mówi, że to, co jest korzystne dla podat-
ników, to 17 miliardów zł, które zostaną w kie-
szeniach Polaków dzięki wprowadzeniu nowej 

ustawy, Polskiego Ładu. To łatwo sobie policzyć, 
Panie Ministrze. Tak jak zresztą pan powiedział, 
przy wzroście inflacji do 5% dodatkowe docho-
dy – pan to powiedział na posiedzeniu komisji 
– są szacowane na poziomie ok. 10 miliardów zł. 
Czyli zakładając, że inflacja jest prawie 2-krotnie 
wyższa, można przyjąć, że to na pewno będzie ok. 
20 miliardów zł – 18 czy 19 miliardów, niektórzy 
mówią, że 24 miliardy zł. Czyli łatwo sobie poli-
czyć, Panie Ministrze… Nie, proszę to już scho-
wać, te założenia to jest już historyczna rzecz. I to, 
co Polacy mieli zyskać na wprowadzeniu nowego 
ładu, który skutkuje również w budżecie państwa, 
też jest już historią.

Teraz prosty przykład. Jednym z głównych be-
neficjentów mają być ludzie zarabiający poniżej 
2,5 tysiąca zł. Weźmy tu pod uwagę emerytów. 
No, ja jestem już na emeryturze, więc emeryci to 
grupa bardzo mi bliska. Panie Ministrze, przyj-
mijmy, że jest emeryt, który dostaje 2,5 tysiąca zł 
brutto. W wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu 
on teoretycznie, według państwa filozofii, zyskuje 
chyba 425 zł. Ale jeżeli odliczymy od tego 9-pro-
centowy podatek – bo tak trzeba o tym mówić, 
o podatku zdrowotnym – to z tych 400 zł robi się 
już ok. 200 zł. A jeżeli inflacja jest na poziomie 9%, 
to jest to kolejne czterysta parę. Czyli kiedy doda 
się te 2 liczby, to ten człowiek, ten emeryt dosta-
jący 2,5 tysiąca zł, ma, mówiąc krótko, w plecy. 
A więc proszę już nie mówić o zyskach płynących 
z Polskiego Nieładu, to już jest nieaktualne. Może 
w czerwcu było to jeszcze aktualne, ale dzisiaj, po 
uwzględnieniu inflacji, po uwzględnieniu 9-pro-
centowego podatku na ochronę zdrowia, taka oso-
ba traci.

Pytałem pana, czy inflacja ma wpływ na bu-
dowanie wydatków instytucji państwowych. 
Powiedział pan, że to jest robione tak, że nie trzeba 
będzie nowelizować… No to ja panu przypomnę, 
co mówili szefowie tych instytucji na posiedze-
niu komisji budżetu. Przede wszystkim mówili, 
że płace w tych instytucjach, które przedkładały 
informacje, zostały zaplanowane, o ile pamiętam, 
na poziomie uwzględniającym chyba 6,5% czy ok. 
7,5%… Coś w tych granicach. Czyli zakładając, że 
w wyniku tak wysokiej inflacji 1 pensja jest do 
tyłu – każdy z nas tak ma – można powiedzieć, 
że ci ludzie będą zarabiali nominalnie więcej, ale 
w sile nabywczej… A my znamy takie sytuacje. 
Ja pamiętam szczególnie, kiedy, że tak powiem, 
rzucano złotówkę, a spadało 50 gr. To były czasy 
hiperinflacji w PRL. W związku z tym trzeba też 
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mówić o sile nabywczej. Ale to jest sprawa doty-
cząca wynagrodzeń.

A jeśli chodzi o to, co było mówione, jak kon-
struowane były wydatki, to również uwzględnia-
no poziom inflacji. Czyli wszystko było planowane 
i jest planowane na 3% czy 3,5%.

W związku z tym szefowie tych instytucji czy 
dyrektorzy ekonomiczni mówią: będziemy obci-
nać wydatki inwestycyjne, bo to one są do obcię-
cia. Bo trzeba zapłacić rachunek za energię, który 
wzrasta o 700%, ale wydatki inwestycyjne można 
obciąć. A co to znaczy? Przecież główną czy jedną 
z bolączek Rzeczypospolitej jest niski poziom in-
westycji w Polsce. Inwestycje majątkowe, Panie 
Ministrze, w tym budżecie maleją w stosunku do 
lat poprzednich w stosunku do PKB. A więc naj-
więcej trzeba byłoby dać, jak rozumiem, na kon-
sumpcję, a jak najmniej – na inwestycje. I jeżeli 
teraz do tego dołożymy to, że klimat inwestycyjny 
w Polsce jest klimatem kompletnie niezachęca-
jącym inwestorów, to mamy olbrzymi problem 
dotyczący inwestowania w Polsce.

A jeżeli mówimy o rzeczy korzystnej, czyli 
5-procentowym wzroście PKB… Ale wiecie pań-
stwo, jaki jest szacunek, gdyby inwestycje były 
takie, jak w latach poprzednich? To byłyby PKB 
rzędu 7–8%, a nawet niektórzy szacują, że ok. 9%. 
To daje w czystej gotówce wzrost dochodów do bu-
dżetu państwa – ni mniej, ni więcej – na poziomie 
40–45 miliardów zł. Czyli gdziekolwiek dotknąć, 
ten budżet jest zły. To, co powiedział pan sena-
tor Arndt… Ja może tyle lat nie jestem, ale, Panie 
Ministrze, tak nieczytelnego, tak rozproszone-
go budżetu to myśmy jeszcze nie układali. 35 czy 
36 funduszy, w przypadku których tylko zdaw-
kowo jest pokazywane w budżecie, że istnieją…

Dlatego my poprawiamy ten budżet. I do cze-
go zachęcamy, Panie Ministrze? Jeżeli ten bu-
dżet był aktualny we wrześniu, a  dzisiaj jest 
kompletnie nieaktualny zarówno po stronie do-
chodów, jak i wydatków, to proszę przyjść z pod-
niesionym czołem do senackiej komisji budżetu 
i rozpoczniemy… 

(Sygnał timera) 
…wspólną pracę nad tematem: jak poprawić 

ten budżet, jeśli chodzi o inwestycje, o nakłady na 
badania i rozwój, na edukację, na zdrowie, na sa-
morządy, aby był to budżet, który po stronie wy-
datków daje największe efekty i który po stronie 
dochodów jest realny.

Ten to jest fikcja, iluzja. To jest historyczny 
budżet, który się rozpłynie.

I, Panie Marszałku, ostatnie zdanie, żeby już 
nie…

Panie Ministrze, ja mógłbym uwierzyć w to, 
że ten budżet jest bardzo konserwatywny i że jest 
budowany z ostrożności, ale – przypomnę panu, 
Panie Ministrze – że jak myśmy rozmawiali 
w ubiegłym roku podczas debaty w komisji, cze-
mu jest taki ostrożny budżet, to pan powiedział: 
dobrze robimy, będziemy się przyglądali. A na 
koniec co? 80 miliardów zł na plusie. Czytamy 
w gazetach: piękne zarządzanie rządu, efektyw-
ne, 80 miliardów. A od początku mówiliśmy, że 
to jest budżet kompletnie niedoszacowany. I ten 
jest taki sam – kompletnie niedoszacowany, nie-
realny, absolutnie w żaden sposób nieprorozwo-
jowy, nieproedukacyjny, nieprosamorządowy. On 
po prostu jest nijaki. Dziękuję, Panie Marszałku.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Alicję Chybicką.
(Głos z sali: Zdalnie.)
Zdalnie.

SenatoR 
alicJa cHyBick a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Łączny budżet na 2020  r. to 521  miliar-

dów 836 milionów 950 tysięcy zł. Z tego jedy-
nie 14 miliardów 734 miliony 856 tysięcy zł jest 
przeznaczone na zdrowie. Oczywiście do tego do-
chodzi 108 miliardów zł, które są w Narodowym 
Funduszu Zdrowia, ale są to pieniądze przezna-
czone na świadczenia medyczne. Ewentualnie, je-
śli dyrektorzy jednostek szpitalnych wynegocjują 
czy oszczędzą… Ale nie oszczędzają. Szpitale są 
zadłużone na więcej niż 15 miliardów zł.

4  stycznia odbyło się posiedzenie senac-
kiej Komisji Zdrowia, na którym rozpatrzyli-
śmy tę właśnie ustawę budżetową w częściach 
właściwych zakresowi działania naszej komi-
sji, czyli w części 46 „Zdrowie”, 66 „Rzecznik 
Praw Pacjenta”, 83 „Rezerwy celowe” i  85 
„Budżety wojewodów ogółem”, a  także pla-
ny finansowe Profilaktycznego Domu Zdrowia 
w Juracie, Funduszu Rozwiązywania Problemów 
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Hazardowych, Funduszu Medycznego, Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Wskutek dyskusji, jaka się odbyła, ujawniły się 
2 światy. Z jednej strony pan minister Gadomski, 
który był tam obecny, przedstawił nam krainę 
mlekiem i miodem płynącą, pełną pieniędzy, 
z fantastycznie skrojonymi budżetami, a z dru-
giej strony widzimy konającą ochronę zdrowotną. 
Dodatkowo trwa w tej chwili pandemia, a końca 
tej pandemii tak za bardzo nie widać. Mamy naj-
wyższą umieralność na COVID w Europie, a są 
już nowe mutacje wirusa, takie jak Fluorona, tj. 
połączenie grypy z koronawirusem, i Deltakron, 
tj. połączenie Delty z Omikronem. A zatem środ-
ki, które poza budżetem zaplanowane zostały na 
samą walkę z COVID, niewątpliwie są i będą bar-
dzo potrzebne.

Senacka Komisja Zdrowia przygotowała po-
prawki do tego budżetu, bo ten budżet jest według 
nas zły. Jest za mały, jest źle skrojony, on nie ro-
kuje żadnej poprawy w ochronie zdrowia. A żeby 
wiedzieć, jak jest, wystarczy zapytać pacjentów, 
ile czekają na poradę na pierwszej linii, ile czekają 
na wizytę u specjalisty, ile karetek stoi na pod-
jazdach, ile osób traci życie, zanim w ogóle trafi 
do jakiejś placówki opieki zdrowotnej, ile oddzia-
łów pozamykano. Ot, chociażby dzisiaj zawieszo-
no funkcjonowanie 2 oddziałów w Tarnobrzegu. 
W  Krakowie zamyka się prawie cały szpital 
dziecięcy, który działał w ramach uniwersytec-
kiego szpitala klinicznego. A więc nie można po-
wiedzieć, że w ochronie zdrowotnej jest dobrze. 
Chorzy na choroby rzadkie dobijają się o finan-
sowanie leków, które mogą uratować im życie, 
które bardzo często mogą im poprawić jakość tego 
życia.

W związku z tym senacka Komisja Zdrowia 
zaproponowała zwiększenie wydatków budżeto-
wych o 20 miliardów zł. Ja cały czas mówiłam 
– i podkreślam to, powtarzam jeszcze raz – że 
to jest mało. To jest duża suma, ja to wiem, ale ja 
już 11 lat jestem parlamentarzystką i nieraz sły-
szałam, że priorytetem będzie ochrona zdrowot-
na. A przez ostatnie 7 lat słyszałam to w kółko na 
różowo. Ale popatrzmy do tych tabel. No, z tych 
tabel nie wynika, że ochrona zdrowia jest prio-
rytetowa, bo ten wzrost budżetu w tym roku… 
Zresztą to, że wzrośnie budżet Narodowego 
Funduszu Zdrowia, nie jest zasługą rządu, bo są 
to pieniądze z naszej kieszeni.

A  wracając do poprawki, wyjaśnię, dla-
czego ona jest tak potrzebna. Ona zostanie 

przeznaczona na zwiększenie dotacji podmioto-
wej dla Narodowego Funduszu Zdrowia, dotacji 
na finansowanie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia szpitalnego, w szczególności 
w zakresie chorób nowotworowych i chorób ukła-
du sercowo-naczyniowego, oraz z zakresu opieki 
psychiatrycznej, ambulatoryjnej opieki specjali-
stycznej i rehabilitacji leczniczej.

W te 10 minut ja nie jestem w stanie powie-
dzieć, jak źle jest w tej chwili w każdej z tych 
dziedzin, jak opóźnione są rozpoznania chorób 
nowotworowych, jak zapuszczone zostało lecze-
nie chorób nowotworowych. To oczywiście sku-
tek pandemii, no ale, Szanowni Państwo, Panie 
Marszałku, Panie Ministrze, to wszystko dało-
by się zrobić, gdyby była ku temu wola i gdyby 
były na to pieniądze, i to pieniądze dużo większe. 
Deficyt, jaki jest w ochronie zdrowia, ten finanso-
wy deficyt, jest dużo większy niż te 20 miliardów 
zł. Co pan o tym myśli? Dlaczego tak dramatycz-
nie brakuje personelu? Czy dlatego, że jest on tak 
fantastycznie opłacany, że jest zachwycony swo-
imi zarobkami? Czy pan wie, że ten nieład – ład, 
czyli nieład – spowodował, że część lekarzy i część 
personelu medycznego dostała mniejsze wypła-
ty? To tak ma być? To jest to wspieranie? To jest 
priorytet pt. ochrona zdrowia? Nie. I dlatego te 
20 miliardów zł to jest kropla w morzu. Szpitale, 
które będą mogły realizować leczenie szpitalne 
w pełnym zakresie, niewątpliwie będą mogły le-
piej opłacić personel, ale przede wszystkim robią 
to dla dobra pacjentów. Nie będzie tak, jak w tej 
chwili, kiedy to kardiolodzy mówią, że nigdy nie 
widzieli tak zapuszczonych zawałów, bo wszystko 
jest realizowane z opóźnieniem, wszędzie są kolej-
ki, sytuacja jest naprawdę bardzo trudna.

Poprawka nr 2 dotyczy powrotu do programu 
leczenia niepłodności metodą zapłodnienia po-
zaustrojowego in vitro. I na to przeznaczonych 
jest 100 milionów zł. Jest to potrzebne. Nie ma 
o czym mówić, proszę państwa… Mamy ujemny 
bilans, jeżeli chodzi o stosunek liczby zgonów do 
urodzeń, a konkretnie urodzeń do zgonów. Więcej 
osób umiera aniżeli się rodzi. Dzietność w ostat-
nich latach wcale nie wzrosła, tylko dramatycz-
nie spada. Będziemy się cieszyć, jak w tym roku 
urodzi się 360 tysięcy małych obywateli.

Kolejna bardzo ważna poprawka to jest dodat-
kowe 100 milionów zł na leczenie psychiatryczne 
dzieci i młodzieży. Proszę państwa, to, co dzie-
je się w psychiatrii dziecięcej, to jest prawdziwy 
dramat. Buduje się klinika psychiatrii, buduje 
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ją telewizja TVN, buduje to w ramach Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie. Ale oprócz sa-
mego wybudowania tego budynku niezbędne jest 
natychmiastowe objęcie dzieci na poziomie szkół 
opieką psychologiczną i psychiatryczną, jeśli jest 
taka potrzeba, ażeby nie było takich sytuacji, któ-
re dopiero co miały miejsce, tj. że 12-latka straciła 
życie, popełniła samobójstwo, mimo że była pod 
opieką państwa, odpowiednich służb. To wszyst-
ko zostało źle załatwione i zawalone. A dlaczego? 
Bo opieka psychiatryczna i psychologiczna jest zła.

Stąd ja gorąco apeluję do senatorów partii rzą-
dzącej, aby pochylić się nad tymi poprawkami, 
bo to nie są polityczne poprawki. To są poprawki, 
które pozwolą ocalić życie wielu osób, być może 
również z waszych rodzin. Choroba nie wybiera, 
również psychiatryczne zaburzenia u dzieci nie 
wybierają. To może każdemu z nas i w każdej ro-
dzinie się zdarzyć. A pieniądze, które zostały na 
to wszystko przygotowane – jednoznacznie to zo-
stało w naszej komisji powiedziane – są za małe.

Ja wiem, że być może jest już późno, bo braku-
je personelu. Te 2 oddziały, które dzisiaj zostały 
zamknięte, z powodu braku… Ten szpital wywie-
sił ogłoszenie, że brakuje: urologów, neurologów, 
onkologów, lekarzy medycyny ratunkowej i radio-
logów. No, tragedia. A to jest 1 szpital. W skali ogól-
nopolskiej tych szpitali jest zdecydowanie więcej. 
Sięganie po lekarzy ze Wschodu jest dobrą meto-
dą, ale im też trzeba zapłacić, trzeba ich wyszko-
lić, jeśli chodzi o język. Pewnie państwo wiedzą, że 
pan prof. Matyja, szef Naczelnej Rady Lekarskiej, 
zaskarżył wyrok Sądu Najwyższego z  dnia 
29 grudnia 2021 r. do trybunału w Strasburgu z po-
wodu braku zapisu przy przyjmowaniu lekarzy ze 
Wschodu dotyczącego znajomości języka polskiego. 
Jak taki lekarz czy w ogóle taki pracownik dogada 
się z pacjentem? Podstawą dobrego zaopiekowania 
się pacjentem jest też komunikacja między leka-
rzem i pacjentem.

Krótko mówiąc, ten budżet jest zły. Jak sły-
szę, wszyscy to mówią. I to samo mogę powiedzieć 
o budżecie zdrowotnym.

(Sygnał timera)
Ja wiem, że pan minister Gadomski uważa 

inaczej, uważa, że ten budżet jest świetny, ale tak 
naprawdę te 14 miliardów… Rzeczywiście jest pra-
wie 2 miliardy 829 milionów 756 tysięcy zł więcej. 
Zaplanowano wydatki z budżetu, ze środków eu-
ropejskich w wysokości 1 miliarda 762 milionów. 
Wydatki budżetowe w dziale „Ochrona zdrowia” 
w innych częściach budżetu spadły o 1 miliard 

857 milionów 652 tysiące zł, więc nie we wszyst-
kich punktach jest poprawa. Faktycznie szacuje 
się, że do Narodowego Funduszu Zdrowia wpły-
nie ponad 10 miliardów zł, prawie 11 miliardów 
więcej, z naszych kieszeni. To są pieniądze ciężko 
wypracowane przez nikogo innego jak przez pra-
cowników, czyli ludzi, którzy pracują i którzy teraz 
w Nowym Ładzie stracą pieniądze, stracą dlatego, 
że ciężko pracują, więcej zarabiają, no to trzeba dać 
im po głowie. A to ich pieniądze będą w tej chwi-
li stawiały na nogi budżet Narodowego Funduszu 
Zdrowia, który i tak będzie niewystarczający. Jest 
coraz więcej nowoczesnych terapii, coraz więcej 
nowoczesnych technik diagnostycznych, które są 
bardzo kosztowne. Na budżet ochrony zdrowia nie 
można patrzeć tak jak na inne części budżetu, za 
którymi nie stoi bezpośrednio ten żywy człowiek, 
często w zagrożeniu życia lub chory. Bo jeżeli ro-
sną koszty leczenia… Już nie wspominam o tym, 
co dzieje się z gazem, prądem, że szpitale nie są 
w stanie utrzymać tego deficytu 15 miliardów zł, 
on wzrośnie… I w ogóle nie ma w budżecie żadne-
go planu, żeby to wyrównać w jakiś sposób, żeby 
one złapały oddech, żeby one mogły zatrudniać na 
dobrych stawkach pracowników. Na pewno tego 
wszystkiego nie byłoby, gdyby budżety zdrowia 
były lepiej skrojone i lepiej gospodarowane. A już 
zupełnie, rzeczywiście, skandalem jest to, że bu-
dżet na walkę z COVID jest tajny łamane przez 
poufny, że nie ma tam żadnych zasad, że można 
kupować byle gdzie maseczki, popsute respira-
tory, można kupować, co się chce. Przecież to jest 
marnotrawstwo. To są publiczne pieniądze. One 
powinny być wydawane w sposób jawny, może 
z użyciem jakichś przyspieszonych metod, nie-
mniej powinny być pod kontrolą.

Summa summarum ten budżet zdrowotny 
jest, mówiąc krótko, naprawdę do niczego. I ja 
apeluję – i mam nadzieję, że tak się stanie – żeby 
w sposób ponadpartyjny przegłosować poprawki 
zdrowotne, bo one przełożą się bezpośrednio na 
zdrowie i na życie być może też naszych rodzin, 
ale, co najważniejsze, Polek i Polaków. Dziękuję 
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
łek Marek Pęk)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Głos zabierze pan senator Jerzy Wcisła.
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SenatoR 
Jerzy wcisła 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Wziąłem ze sobą wydruk z moich badań. To 

jest ok. 50 podstawowych wskaźników dotyczą-
cych mojego organizmu. Na ich podstawie każ-
dy lekarz może stwierdzić, jaki jest stan mojego 
zdrowia, jaka jest moja kondycja, ile procent mo-
jego ciała to są mięśnie, ile tłuszcz, co powinienem 
robić, aby być jeszcze zdrowszym. Oczywiście ta-
kie wnioski można wyciągnąć tylko wtedy, gdy 
ten certyfikat jest tworzony rzetelnie, uczciwie, 
kompleksowo, uznaną i powszechnie stosowa-
ną metodą. Takim certyfikatem stanu kraju jest, 
a właściwie powinien być, budżet. Też powinien 
dać nam odpowiedź na pytania o kondycję finan-
sową kraju, o to, które organy możemy i powin-
niśmy wzmocnić, a które dadzą sobie radę same. 
Czy taką odpowiedź możemy uzyskać, czytając 
przedstawiony przez rząd projekt budżetu na rok 
2022? Niestety nie. 

Przede wszystkim budżet nie informuje o sta-
nie finansów państwa, bo np. państwo coraz wię-
cej środków wydaje poza budżetem, a więc i poza 
kontrolą parlamentu, a często nawet poza kontro-
lą Najwyższej Izby Kontroli. To tak, jakbym leka-
rzowi pokazał tylko drugą stronę wyników moich 
badań i oczekiwał trafnej diagnozy. Niestety nie, 
bo w chwili, gdy budżet trafił do Senatu, premier 
ogłaszał zmiany, m.in. systemu podatkowego, któ-
ry wpłynie na cały budżet. To tak, jakbym leka-
rzowi pokazał nieaktualne wyniki badań i dziwił 
się, że jego diagnoza nic nie mówi o moich obec-
nych dolegliwościach. Niestety nie, bo budżetowy 
wskaźnik inflacji wynosi 3,3%, chociaż wszyscy 
wiedzą, że będzie on co najmniej 2-krotnie wyż-
szy. Co ważne, potwierdzają to przedstawiciele 
rządu i prezes Narodowego Banku Polskiego, któ-
ry zresztą ten właśnie wskaźnik podał. Przeniosę 
to na pole medycyny: to taka sytuacja, jakby mój 
lekarz stwierdził, że mam sokoli wzrok, i zabro-
nił mi nosić okulary. Ja mam wrażenie, że twór-
com budżetu należałoby kazać założyć okulary. 
Może wtedy by zauważyli, że tworzą budżet dla 
kraju, który istnieje tylko w ich imaginacjach, bo 
rzeczywista Polska wygląda zupełnie inaczej. To 
wystarczające powody, by nie wierzyć, że mamy 
do czynienia z rzetelnie przygotowanym budże-
tem Polski na 2022 r.

Dlaczego zatem taki budżet powstał? Nie 
ma w tym rządzie fachowców? Otóż są, tylko że 

budżet w tym rządzie tworzą nie tyle fachowcy od 
finansów, ile raczej fachowcy od PR. Bo budżet nie 
jest tworzony przez rządzących po to, by pokazać 
stan finansów, zagrożenia i szanse Polski w świe-
cie finansów, czyli stan zdrowia Polski, ale po to, 
by się przypodobać Polakom. Mówiąc inaczej: aby 
rząd zaczął się bardziej podobać Polakom. Chociaż 
rząd mówi często nieprawdę, to jednak roztacza 
piękne wizje przed Polakami, np. mówiąc, że wy-
starczy tylko nie kraść, aby pieniędzy starczyło 
dla wszystkich. To pięknie brzmi. Nie trzeba in-
westować, dlatego udział wydatków majątkowych 
w budżecie może się zmieniać na gorsze. Tylko że 
konfrontacja z rzeczywistością pokazuje, do czego 
to prowadzi – do szybko rosnącej sfery ubóstwa 
w Polsce. Budżet jest więc w dużej mierze PR-
owską ściemą okraszoną chęcią zaoszczędzenia 
i zarobienia dodatkowych miliardów na Polakach 
i na polskich przedsiębiorcach. Oszukiwanie na 
wskaźniku inflacji daje bowiem rządowi szansę 
na wykazanie wyższych od pseudoprognoz wpły-
wów z podatków. Jak szacują eksperci, będzie to 
ok. 12–15 miliardów zł. Zaniżona inflacja to też 
mniejsza presja na podwyżki płac. Zakłamano 
więc budżet także po to, by nie płacić więcej 
Polakom, których, jak wcześniej powiedziałem, 
dopadają już skutki drożyzny.

Budżet zakłamuje finanse naszego kraju z jesz-
cze jednego, dla mnie ważnego powodu. Budowany 
jest bowiem kosztem tych sfer funkcjonowania na-
szego państwa, które w budżecie można pominąć. 
Takich sfer jest wiele. Ja wspomnę o jednej, dla mnie 
bardzo ważnej, o samorządach. Ona jest ważna dla-
tego, że w 2022 r. wchodzimy w okres nowej unij-
nej perspektywy finansowej. W latach poprzednich 
samorządy realizowały ponad 50% publicznych in-
westycji. Dzisiaj polityka PiS, także ta planowana 
w ramach tzw. Polskiego Ładu, skutecznie samorzą-
dy od tych inwestycji odpycha. Samorządy szacują, 
że w ciągu najbliższych lat, czyli w okresie, w któ-
rym mogłyby realizować inwestycje ze wsparciem 
środków unijnych, stracą na Polskim Ładzie i na 
zmianach podatkowych ok. 200 miliardów zł. To 
będzie dramat – nie tylko dla instytucji samorzą-
du, ale i dla wszystkich Polaków, bo to samorządy 
zaspokajają ich najważniejsze potrzeby. To będzie 
dramat, z którego będziemy wychodzili dłużej niż 
z dziedzictwa PRL, tym bardziej że nie wiadomo, 
czy polski rząd – uwikłany w niszczenie sfer, któ-
re powinny być od niego niezależnie – jest w ogó-
le w stanie unijne środki do Polski przyciągnąć, 
pozyskać.
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Wysoki Senacie, ze względów formalnych 
nie jesteśmy w stanie odrzucić w naszej Izbie 
tego złego budżetu, nie jesteśmy nawet w sta-
nie radykalnie go zmienić. Ale kilku ran, któ-
re chcielibyście zadać samorządom, możemy 
im zaoszczędzić. Dlatego senatorowie Koalicji 
Obywatelskiej po konsultacjach z samorządami 
w swoich regionach zgłosili kilkadziesiąt wnio-
sków o wsparcie ważnych inwestycji lokalnych 
i regionalnych o łącznej wartości ok. 1,3 miliar-
da zł. To inwestycje, których realizacja zmieni 
życie wielu Polaków w ich najbliższej przestrze-
ni. One dotyczą wszystkich, niezależnie od po-
glądów politycznych, dlatego mam nadzieję, że 
uzyskają wsparcie senatorów wszystkich opcji. 
O to wsparcie apeluję.

Mam też prośbę o poparcie poprawek zwięk-
szających środki dla ofiar przemocy i dyskry-
minacji, środki na telefon zaufania i na pomoc 
psychologiczną oraz leczenie psychiatryczne. 
Nie są to wielkie pieniądze, a mój apel nie ma 
tła politycznego. W dużej mierze dotyczy to lu-
dzi młodych, z którymi za 6 dni w ramach prac 
Parlamentarnego Zespołu do spraw Młodzieży 
wraz z posłami, senatorami i ekspertami bę-
dziemy zajmowali się kondycją psychiczną 
młodych ludzi w Polsce. Jaka jest kondycja psy-
chiczna młodych ludzi, pokazuje ten wykres. 
Między 2017 r. a 2020 r. liczba prób samobójczych 
w Polsce wzrosła prawie 2-krotnie. Podczas dzi-
siejszej debaty rozgorzała dyskusja nad środka-
mi na telefon zaufania. Niektórych senatorów 
rozbawiła. Przypomnę, 5 milionów zł, sam fakt 
zajmowania się takim epizodem w kontekście 
budżetu – śmieszne sprawy. Przypomnę zatem, 
że mówimy o  instytucji, którą ministerstwo 
pozbawiło środków, a  która interweniowała 
w 3,5 tysiącu przypadków, w których było za-
grożenie życie młodych ludzi. Wyobraźcie so-
bie ten wykres, gdyby tego telefonu zaufania nie 
było. Gdzie by ta górka sięgała? Tu. To już nie 
jest śmieszne. I można sobie wyobrazić, że ten 
wykres tak będzie wyglądał, jeśli nie pomoże-
my instytucji, która od 13 lat wspiera młodych 
Polaków i ratuje ich życie.

Mam nadzieję, Wysoki Senacie, że nikt 
z was, Drodzy Senatorzy, nie będzie miał odwa-
gi, by zagłosować przeciwko wnioskom zwięk-
szającym środki na wsparcie psychologiczne, 
także wsparcie młodych ludzi, oraz środki 
na inwestycje lokalne i regionalne. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Zygmunt 

Frankiewicz.

SenatoR 
zyGmunT frankiewicz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
No, nie jest zaskoczeniem, że ja będę mówił 

o finansach samorządu terytorialnego.
Najkrócej można powiedzieć, że w ostatnich 

latach, czyli od 2019 r., na skutek 3 zmian w sys-
temie podatku dochodowego od osób fizycznych 
samorządy utraciły znaczną część bieżących do-
chodów własnych, a uzyskały różne transfery 
z budżetu państwa, w zdecydowanej większości 
majątkowe, które były niewystarczające, uzna-
niowe i najczęściej krańcowo upolitycznione. 
W konsekwencji tych zmian, a także w związku 
z szybko rosnącymi w ostatnich latach wydatka-
mi bieżącymi poziom nadwyżki operacyjnej jed-
nostek samorządu terytorialnego znacząco jest 
zmniejszony, a część jednostek jest zagrożona 
systemową utratą płynności finansowej. To jest 
sytuacja, od której zaczynają ten rok samorządy 
terytorialne.

Są różne opinie na temat tej sytuacji. Ze stro-
ny rządu słyszymy, prawdziwą skądinąd, tezę, że 
bezwzględnie pieniędzy w samorządzie jest wię-
cej. Jednostki samorządu terytorialnego patrzą na 
to inaczej, mianowicie odnoszą to do trendu, który 
został załamany po tych zmianach podatkowych, 
o których mówiłem, i w zestawieniu z kosztami 
odczuwają gwałtowny ubytek dochodów własnych 
i tych, które mogą przeznaczać na wydatki bie-
żące. Problemem jest zaburzona samodzielność 
i niezależność finansowa jednostek samorządu te-
rytorialnego. Transfery, szczególnie te uznaniowe 
i epizodyczne, nie zastąpią dochodów własnych. 
Te transfery pochodzą ze środków pozabudże-
towych, przechodzą przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego i, poza subwencją rozwojową, nie się-
gają poza 2023 r. No, nie ma gwarancji, że w sy-
tuacji finansowania długiem te rekompensaty po 
tym wspomnianym roku wciąż będą trafiały do 
jednostek samorządu terytorialnego.

Następnym problemem jest rozdział tych pie-
niędzy. Jest on nieuczciwy – mogę to powiedzieć 



Ustawa budżetowa na rok 2022

72

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 11 stycznia 2022 r.

wprost – nietransparentny. Przykładem był 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Tam 
różnice pomiędzy samorządami, które były iden-
tyfikowane z różnymi siłami politycznymi, to 
było 10:1. Tak po prostu nie można wydawać pie-
niędzy publicznych.

W Polskim Ładzie są podobne nadużycia. Ten 
fundusz inwestycji strategicznych czy program 
inwestycji strategicznych jest finansowany z fun-
duszu przeciwdziałania pandemii COVID-19. 
W tej pandemii najbardziej stratne są duże mia-
sta, to one straciły najwięcej, a mają najmniejsze 
dotacje. Małe gminy, „swoje gminy” miały wie-
lokrotnie więcej, nawet 46 razy więcej dotacji niż 
utraconych wpływów czy zwiększonych kosztów. 
Gdybyśmy porównali dotacje gmin – przepra-
szam, że będę używał tego określenia – „swoich” 
i „nieswoich”, to okazałoby się, że te różnice są 
w krotnościach liczone, a jeżeli porównamy małą 
gminę „swoją” z miastem „nieswoim”, to okazu-
je się, że różnica jest 9-krotna. Nawet w obrębie 
małych gmin wiejskich te różnice są znaczące, 
w parudziesięciu procentach się różnią te dota-
cje przeliczane na mieszkańca. To jest problem, 
dlatego że z tego pochodzą krańcowo różne oceny 
sytuacji. Słyszałem z ust pana ministra, że ktoś 
z samorządu mówił, iż nigdy nie było w jego gmi-
nie tyle pieniędzy. I to jest możliwe, to może się 
zgadzać, bo jeżeli trafiły tam pieniądze w wie-
lokrotnie większej wysokości niż wynikająca ze 
średniej czy z rozdziału według obniżonych do-
chodów czy zwiększonych kosztów… Może to być 
prawda. Ale w wielu gminach i miastach zagrożo-
na jest płynność finansowa – i to też jest prawda.

Do tego dochodzi dyskryminacja mieszkańców 
miast. I to teraz się odbywa. W gminach wiejskich 
– to już poza polityką, chociaż podejrzewam, że to 
ma też podstawy polityczne – pieniędzy na miesz-
kańca z rozdzielonej puli 23,5 miliarda zł jest 6 
razy więcej niż na mieszkańca miasta. To w żaden 
sposób nie jest do obrony, to nie jest wyrównywa-
nie dysproporcji czy odwracanie preferencji – to 
jest złe traktowanie części obywateli. I dzieje się 
tak w sytuacji, w której według rządowego doku-
mentu „Krajowa polityka miejska” już w 2020 r. 
nadwyżka operacyjna w gminach wiejskich wy-
nosiła 10,5% względem dochodów, a w miastach 
było to 3,5%. Czyli już była dysproporcja, a teraz 
jest ona tylko pogłębiana.

Niestety często fałszywy jest obraz sytuacji 
finansowej, którą się ilustruje nadwyżką ope-
racyjną na koniec roku. Jeżeli pod koniec 2020 r. 

i 2021 r. następują duże transfery finansowe do 
jednostek samorządu terytorialnego, to samorzą-
dy te wykazują to w nadwyżce operacyjnej albo 
w wolnych środkach. Te pieniądze przechodzą na 
następny rok i są wykazywane znowu, w następ-
nym budżecie. To fałszuje obraz sytuacji.

I kolejne zakłamanie rzeczywistości. Dochody 
jednostek samorządów są wyższe, niż one same 
planowały. Do tego dotychczas niespotykanego 
parametru finansowego jest używana prognoza 
finansowa, którą tworzyły jednostki samorządu 
terytorialnego w maju 2021 r., tj. w szczycie pan-
demii, kiedy wszyscy wyobrażali sobie krach go-
spodarczy i te prognozy były niezwykle ostrożne. 
I to jest odniesienie do wszystkiego, co się teraz 
dzieje. To jest po prostu nie fair. Trend wzrostu 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego 
został obniżony znacząco i on jest zupełnie różny 
niż trend w budżecie państwa. Tam dochody ro-
sną znacznie szybciej.

Zwracam też uwagę na dochody bieżące, bo ich 
brak jest w tej chwili podstawowym problemem 
samorządów.

I kwestia subwencji oświatowej. Będę prosił 
państwa senatorów o poparcie poprawki, która 
zwiększa wysokość subwencji oświatowej dla 
samorządów. Pan minister Skuza 4 stycznia na 
posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej mówił, że samorzą-
dy mają dość pieniędzy, aby jeszcze więcej dopła-
cać do subwencji oświatowej. Koszty utrzymania 
oświaty gwałtownie rosną, tymczasem wzrost 
subwencji oświatowej jest niższy niż założony 
w tym budżecie wskaźnik inflacji, który i tak jest 
nierealny, bo jest na poziomie 3,3%. Wzrost sub-
wencji jest niższy nawet od tego, co proponowa-
ło ministerstwo edukacji, o prawie 1 miliard zł. 
To jest dalsze obniżanie udziału wydatków na 
edukację w budżecie państwa. Ten udział syste-
matycznie spada, a chyba nie o to chodzi w pla-
nowaniu przyszłości Polski. Transfery z budżetu 
państwa, jak powiedziałem, są głównie na inwe-
stycje. Niektórzy są z tego bardzo zadowoleni. 
Może byłby to dobry kierunek, gdyby były wy-
starczające bieżące dochody własne, ale one są 
niewystarczające.

Zwrócę jeszcze uwagę na często popełniany, 
dość oczywisty błąd. Mianowicie dochody gmin 
porównywane są z dochodami miast na prawach 
powiatu, szczególnie gmin wiejskich. Jeśli się 
wykazuje, że gminy wiejskie są bardzo biedne… 
Są oczywiście różne, tak jak różne są miasta na 
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prawach powiatu. Ale proszę pamiętać, że w mia-
stach na prawach powiatu sumowane są dochody 
gminy i powiatu. I porównuje się to tylko z docho-
dami gminy, w przypadku gminy, i miast, które 
nie mają statusu miasta na prawach powiatu. Do 
czego to prowadzi? Może to jest dobry sposób na 
wygrywanie wyborów, szczególnie w tej części 
kraju, która jest mocniej finansowana, ale z do-
brem państwa nie ma to zupełnie nic wspólne-
go. To prowadzi niestety do hamowania rozwoju 
w dotychczasowych ośrodkach wzrostu. I jest to 
groźne dla państwa. Dlatego apeluję, żeby zmie-
nić tę politykę, a w tym budżecie przynajmniej 
zwiększyć subwencję oświatową, bo ona jest kry-
tycznie ważna dla samorządów. Bardzo dziękuję. 
(Oklaski)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Aleksander Pociej.

SenatoR 
aleksander PocieJ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, powiem bardzo krótko, właści-

wie ograniczę się do zreferowania tego, co dzia-
ło się na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, gdzie większość komi-
sji poparła następujące poprawki.

Skreśla się w poz. 4 w art. 1 kwotę 19 milionów 
647 tysięcy zł i przeznacza się tę kwotę… W roz-
dziale 75102 „Naczelne organy sądownictwa” 
zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycz-
nych o 169 tysięcy zł, a kwotę na bieżące wydatki 
jednostek budżetowych – chodzi o Sąd Najwyższy 
– o 9 milionów 656 tysięcy zł.

W części 8 „Rzecznik Praw Obywatelskich” 
w rozdziale 75101 zwiększa się wydatki bieżące 
jednostek budżetowych o 2 miliony 800 tysięcy zł.

W  części  59 „Agencja Wywiadu” zwięk-
sza się wydatki majątkowe o  7  milionów  zł. 
Bardzo krótkie uzasadnienie, Wysoka Izbo. Izba 
Dyscyplinarna w świetle orzeczeń TSUE, do-
tyczących porządku konstytucyjnego oraz za-
strzeżeń do sposobu jej wyłonienia i sposobu jej 
funkcjonowania, działa przynajmniej wbrew po-
rządkowi europejskiemu. Można stwierdzić, że 

również wbrew porządkowi konstytucyjnemu 
w Polsce. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, 
pani prof. Manowska, która została wyłonio-
na już przez obecny układ polityczny, zawiesi-
ła działalność tej izby. Pan premier Morawiecki 
wielokrotnie stwierdzał publicznie, że ta izba po-
winna ulec likwidacji w ramach szerszego pakie-
tu zmian w sądownictwie. Niestety okazuje się, 
że pan premier jest politycznie słabszy od swoje-
go ministra sprawiedliwości. Od dłuższego czasu 
nic się nie dzieje, co, jak wszyscy wiemy, naraża 
Skarb Państwa na wielomilionowe odszkodowa-
nia z powodu niewykonywania orzeczenia TSUE. 
W tym zakresie opozycja i nasza komisja chciały 
pomóc panu premierowi wyjść z twarzą, likwi-
dując budżet działającej nielegalnie, naszym zda-
niem, Izby Dyscyplinarnej.

W jaki sposób większość komisji postanowiła 
rozdysponować te pieniądze? Agencja Wywiadu – 
7 milionów zł. Nie ma chyba między nami sporu, 
nie ma wątpliwości, że sytuacja międzynarodowa, 
polityczna, która zaostrza się z dnia na dzień, wy-
maga bardzo daleko idących i sprawnych działań 
wywiadu. Jak ważne to było i w jaki sposób nastą-
pił, można powiedzieć, blamaż… Nie wiem, czy to 
był blamaż naszych służb, to jest kwestia rozpa-
trywania tego, co te służby przekazują decyden-
tom. Jednak mniej więcej od czerwca, lipca można 
było przewidzieć… Poniekąd mamy informacje, 
że wywiad ostrzegał rządzących przed tym, co 
się dzieje na Białorusi. Nic nie zostało zrobione 
przez 3 miesiące. Uważamy, że sytuacja między-
narodowa jest od tego czasu tylko poważniejsza. 
To jest już drugi budżet, w którym w sposób dra-
styczny, co wydaje się absolutną kompromitacją, 
są zmniejszane wydatki na Agencję Wywiadu. 
Przedstawiciele agencji mówili w sposób otwar-
ty, że jest to praktycznie likwidowanie tej służby. 
Uważamy, że nieodpowiedzialne byłoby nieprze-
sunięcie w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, 
poważnej kwoty do budżetu Agencji Wywiadu.

Od wielu, wielu lat, od roku 2016 budżet rzecz-
nika praw obywatelskich był co roku zmniejszany, 
mimo że obarczono rzecznika praw obywatelskich 
dodatkową, bardzo istotną funkcją, dodatkowymi 
obowiązkami. Rzecznik praw obywatelskich do-
stał możliwość, obowiązek rozpatrywania wnio-
sków o skargę nadzwyczajną. To jest wpływ około 
kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy wniosków 
rocznie. Tymczasem budżet, pomimo takiego 
poszerzenia zadań, został zmniejszony. Prawdą 
jest, że ostatni budżet został lekko podwyższony, 
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niemniej jednak lata, kiedy był zmniejszany i kie-
dy był absolutny niedobór, odcisnęły się piętnem 
na działalności tej instytucji. Ku mojemu zdzi-
wieniu rzecznik praw obywatelskich zrezy-
gnował, poprosił o to… powiedział, że nie chce 
tych pieniędzy. W związku z tym w komisji do 
spraw budżetu te pieniądze zostały przekazane 
na Agencję Wywiadu. Przepraszam, na Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Ostatnia kwota to jest blisko 10 milionów zł. 
Pani prezes Sądu Najwyższego skarżyła się na to 
– to jest szerszy problem, dotyczący w ogóle wy-
miaru sprawiedliwości – iż zamrożone są nie tyl-
ko płace sędziów, co, jak myślę, jest mniejszym 
problemem, ale też współpracowników i że pie-
niądze, które są na obsługę wymiaru sprawie-
dliwości, a w szczególności Sądu Najwyższego, 
od dawien dawna są nieadekwatne. W związku 
z tym proponowane jest przesunięcie tej kwo-
ty z Izby Dyscyplinarnej do Sądu Najwyższego 
traktowanego in gremio. Dziękuję bardzo. To jest 
wszystko, co miałem do powiedzenia co do po-
prawek Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji.

Dziękuję, Panie Marszałku.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pani senator Beata Małecka-  

-Libera.

SenatoR 
BeaTa małeck a-liBera 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoko Izbo!
20  miliardów zł dodatkowych pieniędzy 

na świadczenia zdrowotne to jest nasza odpo-
wiedź na kryzys, na dramat, jaki rozgrywa się 
w ochronie zdrowia. Dzisiaj na konferencji mi-
nister zdrowia, pan minister Niedzielski, powie-
dział, przyznał, że 100 tysięcy zgonów z powodu 
COVID-19, którą to liczbę przekroczyliśmy, jest 
katastrofą zdrowotną. Tak, to jest katastrofa 
zdrowotna, ale oprócz tej katastrofy mamy dra-
mat w ochronie zdrowia.

Na posiedzeniu Komisji Zdrowia pan mini-
ster zapewniał, że środki finansowe na wydatki 

w ochronie zdrowia są wystarczające. Ja uważam, 
że jest duży, ale to naprawdę duży problem z do-
finansowaniem systemu. Przytoczę kilka liczb, 
kilka wskaźników, które potwierdzą to, jak dra-
matyczna jest sytuacja w ochronie zdrowia.

Pierwsza sprawa, stan zdrowia publiczne-
go. Pandemia zupełnie, ale to zupełnie zdemo-
lowała zdrowie. Wskaźniki, jakie w tej chwili 
mamy, na tle Europy są po prostu zatrważające. 
Długość życia, która przez ostatnie dziesiątki lat 
zawsze była gorsza niż średnia przeżycia w Unii 
Europejskiej mniej więcej o 4 lata, w ciągu ostat-
nich 2 lat zmniejszyła się o kolejne półtora roku. 
To jest dramat, który będziemy odrabiać wiele lat. 
I oczywiście jest on spowodowany pandemią, ale 
nie tylko. On jest spowodowany systemem ochro-
ny zdrowia, który stał się kompletnie niewydolny. 
Leczymy tylko i wyłącznie pacjentów z COVID-19, 
zajmujemy się pandemią, zapominając o tym, że 
mamy także chorych na inne choroby, w tym dużą 
grupę osób przewlekle chorych.

Umieralność. Okazuje się, że z  przyczyn 
możliwych do uniknięcia umieralność w Polsce 
jest prawie o 40% wyższa niż w krajach Unii 
Europejskiej. Na masową skalę zabija nas także 
nierówność w zdrowiu. W Polsce różnica w dłu-
gości życia pomiędzy osobą wykształconą, z wyż-
szym wykształceniem a osobą z wykształceniem 
zawodowym to 12 lat. Tak głęboką nierówność 
w zdrowiu mamy. Wskaźniki umieralności na 
nowotwory są o 30% wyższe, o 30% później roz-
poznajemy i diagnozujemy nowotwory i mamy 
zapóźnioną o 30%, podjętą później profilaktykę.

Dostępność opieki zdrowotnej to jest temat, 
o którym często mówimy. Kolejki, dostęp do spe-
cjalisty. Tylko na przestrzeni ostatniego roku, 
2019, zwiększył się o miesiąc czas oczekiwania 
na dostęp do lekarzy specjalistów, w roku 2018, 
2019 wynosił… Przepraszam, w 2016 r. wynosił 
2,9 miesiąca, ok. 3 miesięcy, a w tej chwili się-
ga już 4 miesięcy. Są także takie specjalności, 
gdzie czeka się nawet ok. 1 roku. To wszystko 
powoduje, Szanowni Państwo, że pacjenci co-
raz częściej nie korzystają z publicznej ochrony 
zdrowia, ale muszą –podkreślam: muszą – ko-
rzystać z prywatnych porad. W tej chwili wydat-
ki prywatne bezpośrednio z kieszeni pacjenta to 
40 miliardów zł.

Kolejna rzecz bardzo ustawiająca Polskę 
w ogonie to wydatki na leki. Publiczne wydatki 
na leki stanowią tylko 36% całkowitych wydat-
ków. I to jest drugi najgorszy wynik, po Bułgarii. 
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Tak więc sytuacja, jaka w tej chwili jest, absolut-
nie wymaga zwiększenia finansowania.

No i cóż możemy powiedzieć w tej debacie bu-
dżetowej o finansowaniu? Otóż, Wysoka Izbo, 
w tej chwili wydajemy 44% średniej unijnej, pomi-
mo że nasze PKB per capita wynosi 71% średniej 
w Unii Europejskiej. To dowodzi, że zdrowie nie 
było i nie jest priorytetem, mimo że mamy epi-
demię. Polska wydaje na zdrowie mniej w przeli-
czeniu na mieszkańca niż wynosi połowa średniej 
w Unii Europejskiej.

Na to wszystko nakładają się zmiany budże-
towe i tzw. Polski Ład. W Polskim Ładzie nastę-
puje zmiana finansowania ochrony zdrowia. 
W tej chwili główne pieniądze będą spływały do 
Narodowego Funduszu Zdrowia i jest to wyni-
kiem zmiany odliczania składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne. Oczywiście to powiększy budżet 
Narodowego Funduszu Zdrowia, bo już wielokrot-
nie było powiedziane, że są to środki wynikające 
bezpośrednio z naszych składek, ale równocze-
śnie widzimy i obserwujemy, że ilość pieniędzy 
z budżetu jest relatywnie niższa. Oczywiście nie 
jest istotne, czy my będziemy finansować ochronę 
zdrowia tylko z Narodowego Funduszu Zdrowia, 
czy także z budżetu. Ważne jest to, jakie nakłady 
finansowe na tę ochronę zdrowia będą. No i tu 
mamy ustawę, tzw. ustawę 7% PKB, która, wyda-
wałoby się, gwarantuje nam przyzwoity poziom 
finansowania ochrony zdrowia. Padło to pytanie 
do pana ministra, a padło ono z takiego powodu, 
że w przypadku przeznaczania procenta PKB na 
ochronę zdrowia stosowany jest przelicznik wy-
sokości PKB sięgający 2 lata wstecz, a więc w roku 
2022 procent PKB będzie obliczany w stosunku do 
PKB w roku 2020. W roku 2020 był największy 
kryzys zdrowotny, w związku z czym nominalny 
poziom PKB jest również niższy. Pan minister nie 
wiedział, o ile on będzie niższy. Otóż będzie niższy 
o ok. 20%. Co to daje? Powoduje to taką sytuację, 
że w roku 2022 wydatki publiczne na ochronę 
zdrowia będą wynosiły tylko 4,75% budżetu na 
2022 r., a wiec mniej niż w ostatnich 2 latach.

Szanowni Państwo, sytuacja, tak jak powie-
działam, jest dramatyczna: 100 tysięcy zgonów 
na COVID, a ile jeszcze na inne choroby. Ta sy-
tuacja nie jest sytuacją, która zmierza ku końco-
wi. Ona się rozwija. Ona powoduje, że minister 
apeluje o to, żeby zwiększać jeszcze liczbę łóżek 
covidowych, bo jest świadomy tego, że jesteśmy 
przed szczytem epidemii i że będziemy musieli 
wygospodarować łóżka też na inne choroby. To 

wszystko powoduje dodatkowe obciążenie szpi-
tali. Polski bałagan, który zapanuje w szpitalach, 
wygląda tak… Ja pytałam dyrektorów, jak szacują 
wzrosty kosztów swoich usług, które będą musie-
li pokryć w roku 2022. Szanowni Państwo, ceny 
prądu w szpitalach wzrastają o 20–300%. Mam na 
to dowody, zebrałam dane w wielu szpitalach, któ-
re potwierdzają tego typu wzrosty. Gaz – wzrost 
o od 25% do nawet 500% w niektórych jednost-
kach. Proszę zwrócić uwagę nie tylko na cenę 
jednostkową gazu i energii, ale także na wzrost 
kosztów cateringu, żywności, sprzątania, leków, 
bo w szpitalach jest usługowa forma działalności 
i cena każdej z tych usług wzrośnie o odpowiednio 
wysoki procent. Jak w takim razie szpitale mają 
zapewnić bezpieczeństwo? Jak mają pokryć te do-
datkowe koszty, skoro nic nie mówi się o wzro-
ście wyceny świadczeń zdrowotnych? Dlatego też 
chcemy, żeby te 20 miliardów zł, które proponuje-
my w poprawce, poszło do Narodowego Funduszu 
Zdrowia na wzrost świadczeń zdrowotnych, na 
usługi, które szpitale będą musiały w tym roku 
pokryć. Bo to, co w najbliższym czasie będzie się 
działo w szpitalach, to będzie prawdziwy dramat 
zdrowotny. I to nie jest tylko kwestia epidemii, ale 
także tych wszystkich chorych, którzy do szpitala 
nie będą mogli trafić, bo po pierwsze, nie będzie 
miejsca, po drugie, nie będzie energii, a po trzecie, 
szpitale nie będą miały pieniędzy na leki. Jeżeli 
państwo tego nie rozumiecie i nie chcecie poprzeć 
tej poprawki, to znaczy, że przed szpitalami, przed 
pacjentami jest katastrofa, jest rok, którego nie 
przeżyją. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Głos zabierze pan senator Adam Szejnfeld.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Znamienne jest, że jak państwo wiecie, zaj-

muję się głównie sprawami finansów, ekonomii, 
gospodarki, przedsiębiorczości, a postanowiłem 
rozpocząć dzisiaj swoje wystąpienie na temat bu-
dżetu od spraw zdrowia, a więc od tej przestrzeni 
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tematycznej, którą poruszała moja przedmówczy-
ni. Powiedziałem, że jest to znamienne dlatego, 
że dzisiaj chyba nie może być nic ważniejszego 
dla państwa, dla społeczeństwa, dla narodu, dla 
Polek i Polaków, zwłaszcza dzisiaj, w tym dniu, 
gdy rozpatrujemy budżet państwa, ponieważ to 
jest dzień dramatyczny, tragiczny, niewyobra-
żalny. Gdyby ktokolwiek kiedykolwiek wcześniej 
powiedział nam, że w Polsce umrze 100 tysięcy 
ludzi w tak krótkim czasie, a mówimy o zgonach 
bezpośrednio związanych z COVID, a nie tych – 
według mnie nieelegancko, nieładnie tak nazywa-
nych – nadmiarowych, to nikt by nie uwierzył. To 
100 tysięcy ludzi, a prezydent nie ogłasza żałoby 
narodowej, rząd, władza nie podejmuje żadnej ini-
cjatywy na rzecz uczczenia pamięci tych, którzy 
odeszli. My, opozycja dzisiaj o godzinie 18.00 na 
plac Piłsudskiego, nieopodal Grobu Nieznanego 
Żołnierza, zapraszamy wszystkich, żeby uczcić 
pamięć tych, których już nie ma.

Ale dlaczego mówię o tym w kontekście budże-
tu? Otóż gdy patrzę na pozycje wśród wydatków 
i widzę, że prawie 60 miliardów zł przeznaczo-
no na wojnę nie wiadomo z kim – to są środ-
ki na obronę narodową – a na wojnę wiadomo 
z czym, bo z pandemią, na wojnę wiadomo o co, 
bo o zdrowie obywateli, w tym budżecie przewi-
dziano niemalże 3-krotnie mniej pieniędzy, nie-
spełna 23 miliardy zł, to mogę powiedzieć, że te 
2 pozycje właściwie można w tak dramatycznym 
dniu, jakim jest dzień dzisiejszy, pozostawić bez 
komentarza.

Ale, tak jak powiedziałem, zajmuję się przede 
wszystkim sprawami gospodarki, przedsiębior-
czości, więc chciałbym na ten budżet spojrzeć 
z kilku perspektyw: perspektywy gospodarki, 
perspektywy przedsiębiorców, perspektywy part-
nerów społecznych, w końcu także z perspektywy 
znaczenia dla budżetu państwa i finansów pu-
blicznych funduszy Unii Europejskiej. I co widać 
z tej perspektywy?

No, Drodzy Państwo, w  minionych latach 
to, co charakteryzowało polską gospodarkę, to 
przede wszystkim radykalnie niski poziom inwe-
stycji. A trzeba pamiętać, że to inwestycje, a nie 
konsumpcja, stabilizują rozwój gospodarczy, sta-
bilizują także i rozwijają rynek pracy. Mieliśmy 
najniższy poziom inwestycji od 25 lat i niestety 
ten budżet na rok 2022, wiązany z tym zapowia-
danym przez pana premiera amerykańskim ma-
rzeniem, którego spełnienie miał przynieść nowy 
ład, a wywołał…

(Głos z sali: Polski Ład.)
…polski koszmar po 1 stycznia tego roku, ni-

czego w tym zakresie nie zmieni. Jak patrzę np. 
na badania pod tym względem przedsiębiorców, 
to widzę, że one pokazują naprawdę niedobre 
wskaźniki. 37,5% ankietowanych przedsiębiorców 
mówi, że ich inwestycje nie będą wyższe niż bie-
żące, aż 12,5% mówi, że radykalnie je zmniejszy, 
zaś – uwaga, to najgorszy wskaźnik – ponad 30%, 
30,36% nie planuje w ogóle inwestycji. Dlaczego? 
Dlatego że w państwie, w którym nie ma stabili-
zacji, nie ma pewności, co się wydarzy jutro, co 
wymyśli rząd wręcz z chwili na chwilę… Dzisiaj 
też jesteśmy świadkami zmiany tego, nad czym 
tutaj obradujemy, budżetu państwa, z chwili na 
chwilę przez pana premiera na konferencji praso-
wej. To jak przedsiębiorcy mogą planować inwe-
stycje, zaciągać zobowiązania, kredyty, pożyczki, 
inwestować swoje środki, skoro nie wiedzą, jakie 
będą warunki gospodarcze, ekonomiczne, finan-
sowe za tydzień, za miesiąc, a cóż dopiero za rok? 
A pamiętajmy, że duże, ważne inwestycje planu-
je się przecież na lata, nawet na 10, 15 lat, jeżeli 
chodzi o stopę zwrotu. W tym zakresie najgorszą 
pozycję mają małe i średnie przedsiębiorstwa. Tu 
już jest absolutny dramat i tragedia, a budżet na 
2022 r. w opinii przedstawicieli małych i średnich 
przedsiębiorstw tego nie zmienia.

Inna perspektywa, partnerów społecznych 
w Radzie Dialogu Społecznego. No, nie poparli 
tego budżetu. Ba, nie byli nawet w stanie wy-
pracować wspólnego stanowiska. A dlaczego nie 
wypracowali wspólnego stanowiska? To nie jest 
moja opinia, bo cytuję partnerów społecznych. 
Po pierwsze, dlatego, że nie ma transparent-
ności, brakowało transparentności w pracach 
nad tym budżetem. Nie mogli tego oceniać, 
ponieważ prace były nieczytelne, niejawne, 
nietransparentne. Po drugie, same zapisy są 
nietransparentne dla nich. Według nich mamy 
tu do czynienia z niedoszacowaniem i po stronie 
dochodów, i po stronie wydatków, i jeśli chodzi 
o inf lację. Nie będę tego akurat elementu rozwi-
jał, bo mówiliśmy na ten temat. Nie ma wpisania 
funduszu antycovidowego w regułę wydatkową. 
Są ogromne przepływy, jak to określają, środ-
ków poza budżetem państwa, w związku z czym 
jak można oceniać sam budżet i jego wiarygod-
ność? Nie ma informacji o szczegółach finanso-
wania zadań poprzez Polski Fundusz Rozwoju 
czy Bank Gospodarstwa Krajowego. Następuje 
drenowanie – tak to się tu określa – Funduszu 
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Pracy, oczywiście bardzo ważnego funduszu 
dla partnerów społecznych. Powiem szczerze, 
nie będę tego nawet komentował, bo to się ko-
mentuje samo przez się. Przedsiębiorcy – nega-
tywnie o budżecie, pracobiorcy – negatywnie 
o budżecie, łącznie partnerzy społeczni – ne-
gatywnie o budżecie. To są głosy, oceny i opinie 
nawet ważniejsze niż polityków, bo nasze mogą 
być odbierane subiektywnie. Nie, to obywatele, 
przedsiębiorcy, pracodawcy, partnerzy społeczni 
mówią, że przygotowaliście dramatycznie zły, 
niewiarygodny, niejasny budżet. Nie będzie on 
służył Polsce, Polkom i Polakom.

W końcu fundusze Unii Europejskiej. Polska 
rozwija się od czasów nawet przedakcesyjnych, 
ale po akcesji do Unii Europejskiej rozwijamy 
się w sposób nieprawdopodobny, właśnie dzięki 
wsparciu funduszy Unii Europejskiej. Obecnie 
mamy szansę – chodzi oczywiście o nową per-
spektywę finansową – na pozyskanie napraw-
dę ogromnych pieniędzy, 187,3 miliarda euro, 
w tym 127,5 miliarda w dotacjach, 27,8 miliarda 
w grantach i 32 miliardy w pożyczkach. No, ok. 
2/3 tej sumy pozyskamy w ramach nowej per-
spektywy finansowej, ale 1/3 w ramach środków 
na Krajowy Plan Odbudowy. Państwa członkow-
skie Unii Europejskiej umówiły się, żeby razem 
się wesprzeć i wyciągnąć Unię Europejską, w tym 
poszczególne państwa członkowskie, z kryzysu 
wywołanego przez pandemię. Możemy uzyskać 
ogromne pieniądze na ten cel i nie musimy nic 
robić, bo wszystko jest już ustalone, podpisane, 
zatwierdzone. Władze państwa polskiego mają 
być tylko uczciwe, rzetelne, praworządne, mają 
nie łamać prawa.

(Sygnał timera)
Jeśli rząd będzie się tak zachowywał, jeżeli 

władza będzie tak realizowała swoje publiczne 
zadania, to te setki miliardów wpłyną do Polski 
i będą nas ratowały w tej jakże trudnej dzisiejszej 
sytuacji. Niestety polityka rządu nie gwarantuje 
tego i zagraża nam utrata tych pieniędzy, a przy-
najmniej nieuzyskanie wszystkich środków.

Słyszałem sygnał, Panie Marszałku, w związ-
ku z tym nie będę rozwijał tych tak ważnych dla 
mnie tematów. Zakończę tylko informacją, że zło-
żyłem 3 poprawki. 

W skali lokalnej – chodzi o moje miasto, o Piłę 
– zwracam się o zwiększenie wydatków, tak żeby 
można było realizować zadania z zakresu tradycji 
i historii, a więc zadania dotyczące rewitalizacji 
bardzo cennej parowozowni w Pile. 

Jeżeli chodzi o region, czyli Wielkopolskę, to 
proszę o środki na klimat, zdrowie i środowisko, 
a konkretnie na rozwój ścieżek rowerowych. 

Jeżeli chodzi o mój rejon Polski, o Polskę za-
chodnią, to wespół z koleżankami i kolegami 
z  tamtego terenu zwracam się o wsparcie fi-
nansowe drogi szybkiego ruchu S11. Dziękuję 
uprzejmie.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Sławomir Rybicki.

SenatoR 
sławomir ryBicki 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i  Spraw 

Senatorskich w  ramach swoich kompetencji 
i właściwości na posiedzeniu w dniu 4 stycz-
nia jak co roku zaopiniowała budżet Kancelarii 
Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej i Krajowego Biura Wyborczego. 
Czuję się w obowiązku, aby powiedzieć państwu 
o krótkiej dyskusji, która odbyła się na tym po-
siedzeniu, zakończonej 2 istotnymi poprawkami 
i pewnym postulatem wobec Sejmu. 

Mianowicie komisja bez większych wątpli-
wości czy jakiejś długiej dyskusji przyjęła budżet 
Krajowego Biura Wyborczego.

W dyskusji nad budżetem Kancelarii Sejmu 
wyraziliśmy opinię, że w ramach współpracy nie 
należy cenzurować sobie nawzajem tych projektów 
budżetu, i zaapelowaliśmy, aby w ten sam sposób 
Sejm podszedł do propozycji budżetu Kancelarii 
Senatu, który decyzją komisji został, co chciał-
bym zakomunikować, zwiększony o 77,5 milio-
na zł, z przeznaczeniem na opiekę nad Polonią 
i Polakami za granicą. To jest przywrócenie tej 
historycznej, utrwalonej przez wiele lat sytuacji, 
w której to Senat kompetentnie i w sposób, który 
był doceniany przez Polonię i Polaków na świecie, 
dzielił środki w transparentnej procedurze na te 
właśnie obszary. I apeluję do Sejmu, aby zechciał 
tę naszą autonomię i tę decyzję uszanować.

Drugą naszą decyzją było, po bardzo dłu-
giej dyskusji, dyskusji merytorycznej – dzięku-
ję tu panu senatorowi Markowi Borowskiemu za 
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wzięcie na siebie głównego ciężaru tej dyskusji – 
było obcięcie budżetu Kancelarii Prezydenta RP 
o 6,4 miliona zł z wydatków majątkowych oraz 
budżetu Biura Spraw Zagranicznych, nowe-
go biura, które powołał prezydent. Ta dyskusja 
była merytoryczna. I też pytania, które zadawa-
liśmy, jakie to powody przyczyniły się do tego, że 
Kancelaria Prezydenta RP na przestrzeni kilku 
lat, od 2015 r. zwiększa swój budżet i liczbę etatów 
w sposób nieuzasadniony kompetencjami prezy-
denta, które przez tych kilka lat się nie zmieni-
ły… A przypomnę czy też poinformuję państwa, 
że budżet Kancelarii Prezydenta przez ostat-
nich 6 lat wzrósł o 45 milionów zł i dodatkowych 
trzydzieści kilka etatów, co wydaje się po prostu 
wzrostem ponad wszelką miarę, bo kompeten-
cji nie przybyło, a raczej pandemia powoduje, że 
aktywność pana prezydenta jest znacznie mniej-
sza. I dziękuję tym samym komisji budżetowej, 
która podzieliła naszą opinię. Powiem więcej – 
zwiększyła to, nazwijmy to kolokwialnie, cięcie 
budżetu Kancelarii Prezydenta do 10 milionów zł. 
Dziękuję komisji budżetu, bo uważam to za roz-
tropne działanie.

I korzystając z okazji, chcę też, proszę pań-
stwa, złożyć istotną poprawkę, którą składam 
co roku, i to jest poprawka, która ma zobowią-
zać rząd do wypełniania swoich deklaracji. 
Mianowicie chodzi o niezmiernie ważną z punk-
tu widzenia rozwoju Pomorza i Polski drogę, która 
połączyłaby port w Gdyni z siecią dróg krajowych 
i z siecią polskich autostrad. Port w Gdyni, któ-
ry ma być portem instalacyjnym dla wielkiego 
przedsięwzięcia, jakim są morskie farmy wiatro-
we, port, który planuje rozbudowę, jest w zasa-
dzie odcięty od dróg i autostrad. I co roku rząd 
deklaruje, że tę sprawę załatwi, że znajdzie środ-
ki i rozpocznie inwestycje. W 2020 r. premier 
Morawiecki osobiście pojawił się na terenie, przez 
który przebiegać ma Droga Czerwona, i obiecał, że 
tę ważną inwestycję uruchomimy niezwłocznie. 
Po czym w tej sprawie się właściwie nic nowego 
nie wydarzyło, poza tym, że droga ta nie znalazła 
się w planie Rządowego Programu Budowy Dróg 
Krajowych do 2030 r.

Tak więc, aby pana premiera jednak zmo-
bilizować i  przypomnieć zobowiązanie, zło-
żę poprawkę, aby w budżecie państwa znaleźć 
kwotę 22 milionów zł na prace projektowe Drogi 
Czerwonej w Gdyni, niezmiernie ważnej dla roz-
woju nie tylko Pomorza, ale całej Polski. I na tym 
swoje wystąpienie zakończę. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Bogdan Zdrojewski. 

Zdalnie, tak?

SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Tak.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jestem dziesiątą osobą biorącą udział w de-

bacie, w związku z tym czas na pewne résumé, 
zwłaszcza że nie chciałbym powtarzać niektó-
rych argumentów, które padły podczas dyskusji. 
Dokonam pewnego podsumowania tego budżetu, 
patrząc na to, czym on powinien być, a czym de 
facto jest.

Po pierwsze, według mnie ustawa budżeto-
wa przestała odgrywać rolę planu finansowego 
państwa. Jest dziś raczej dokumentem propagan-
dowym, i to kiepskiej jakości. Po drugie, oparta 
jest na fikcyjnych założeniach, a to oznacza, że 
będzie w ciągu roku zmieniana. Po trzecie, ma 
charakter anachroniczny, zwłaszcza jeżeli patrzy-
my na wyzwania cywilizacyjne, w tym także te 
klimatyczne. Po czwarte, jest nietransparentna, 
niekompletna i pozbawiona właściwych kompo-
nentów kontrolnych. Po piąte, pogłębia proces wy-
prowadzania ogromnych środków na zewnątrz, 
do rozmaitych agend rządowych, i chodzi nie tyl-
ko o wydatki – co chcę podkreślić – lecz także 
zobowiązania. Zabija, zamiast uwalniać energię 
Polaków, po prostu zniechęca do podejmowania 
pracy, np. na dodatkowym etacie, czy po prostu 
do lepszego zarabiania. Komplikuje system po-
datkowy – a jak pamiętamy, według zapowiedzi 
ten system miał być uproszczony. Ale, co naj-
ważniejsze – i to po ósme – oznacza niedosza-
cowanie wielu potrzeb, i to często w kluczowych 
dziedzinach. To są takie dziedziny jak nauka, jak 
szkolnictwo wyższe, jak jednostki samorządu te-
rytorialnego, jak oświata, inwestycje w energe-
tykę, ochronę środowiska, wynagrodzenia wielu 
grup funkcjonujących w sferze budżetowej czy np. 
w samym rolnictwie.

Na marginesie chcę podkreślić, że także pod-
czas posiedzenia mojej komisji wysocy przedsta-
wiciele rządu potwierdzali te niedobory, uznając, 
że będą one w taki czy inny sposób uzupełniane 
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w ciągu roku, i to zaczynając od lutego, co według 
mojej oceny jest czymś bez precedensu. Upomnę 
się zwłaszcza o  1 grupę, bo kiedy słuchałem pana 
przewodniczącego Kleiny… Stwierdzono, że na 
posiedzeniu komisji nauki i oświaty, komisji na-
uki, oświaty i sportu nie skierowano żadnych 
uwag pod adresem budżetu, a ja chcę podkreślić, 
że osobiście taką uwagę składałem. Dotyczyła 
ona przede wszystkim sytuacji najmłodszych 
pracowników nauki, a także, co bardzo ważne, 
samej nauki, czyli zwłaszcza badań. Policzyłem 
z ekspertami, że niedobór sięga tu 8 miliardów 
zł. W jakimś sensie tę informację potwierdził 
jeden z przedstawicieli rządu. Budżet bez wąt-
pienia zamiast wyprzedzać czas i antycypować 
wyzwania wlecze się okrutnie. Trzeba pamiętać, 
że prognozy dotyczące rozwoju na 2023 i 2024 r. 
są dość konkretne i budżet na 2022 r. powinien 
już na nie odpowiadać albo przynajmniej w czę-
ści je zapowiadać.

Dodam, że w  ciągu 3 lat tzw. raje wydat-
kowe rządu według ekspertów przekroczą 
400 miliardów zł, a to oznacza, że powstaje jak-
by drugi budżet. Co to są te raje? Powiem, żeby 
nie być gołosłownym. To jest oczywiście Bank 
Gospodarstwa Krajowego – chodzi o 100 miliar-
dów zł na obligacje planowane w tym roku, z któ-
rych mają być finansowane niemalże wszystkie 
inwestycje. To Polski Fundusz Rozwoju, Fundusz 
Sprawiedliwości, Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych etc., etc. Czy 
są jeszcze inne? Być może są, ale ponieważ bu-
dżet staje się coraz mniej transparentny, coraz 
mniej o nim możemy mówić. Generalnie mamy 
do czynienia z ustawą pozwalającą na stwierdze-
nie, że gospodarowanie finansami publicznymi 
będzie miało charakter po części spekulacyjny 
– bez przetargów, uznaniowo, politycznie, bez 
konkursów, z licznymi aneksami, które obser-
wowaliśmy już w 2020, w 2021 r. To jest budżet 
z założeniami i taki, który karze tych, co pracują 
niezwykle ciężko, długo i dźwigają ciężar sukce-
su państwa. Pominę emerytów, którzy już zostali 
ukarani. Mam nadzieję, że spełnią się zapowiedzi 
pani prezes ZUS i że emeryci odzyskają stratę, 
którą odnotowali w tym miesiącu.

Dodam jeszcze 2 rzeczy, które dla mnie są bar-
dzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa 
państwa. Mnie cieszy to, że wydatki na bezpie-
czeństwo, generalnie rzecz biorąc, utrzymują 
się w ramach 2% PKB. Ale bardzo mnie martwi 

jakość wydatkowania tych środków, jak również 
skutek, który powinien kończyć się poprawą bez-
pieczeństwa państwa, a według mnie de facto tak 
nie jest. Wystarczy zobaczyć, na czym latają nasi 
żołnierze – na wysłużonych poradzieckich heli-
kopterach. Odwołuję się do przypadku tego prze-
targu, który został odwołany, a który mógł być 
źródłem poprawy naszych zdolności operacyj-
nych. Tak się, niestety, nie stało.

Mam wrażenie – i na tym chcę zakończyć – 
że jedziemy na sterydach, antybiotykach i środ-
kach przeciwbólowych jednocześnie. A do czego 
taka jazda prowadzi? Wszyscy możemy się spo-
dziewać. Może być to naruszenie procedury nad-
miernego zadłużenia i powrót do sytuacji, z której 
z  taką dumą wyszliśmy 8  lat temu. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena - 
torowie!

Jak czytamy ten budżet, to wiemy, że praw-
da wygląda inaczej, a najlepszym tego przykła-
dem jest oczywiście inflacja, którą założyliście na 
przyszły rok na poziomie trochę ponad 3%, choć 
dzisiaj mamy już grubo powyżej 8%. Oczywiście 
chcielibyśmy, żeby w wielu obszarach Polska wy-
glądała tak, jak zapisaliście to w projekcie budże-
tu, ale każdy średnio przytomny, utrzymujący 
kontakt z rzeczywistością wie, że tak nie jest.

Jednakże tak jak to było w  przypadku 
Polskiego Ładu, będziemy próbować ratować tę 
sytuację. Przypominam, że w tamtym przypad-
ku Senat m.in. wprowadził dla emerytów ulgę 
dla klasy średniej, którą jednak odrzuciliście 
w Sejmie, by teraz, po zamieszaniu, które do-
tknęło ogromną grupę emerytów, robić to samo, 
tylko w wątpliwej formule prawnej. Starajmy 
się ratować ten budżet i mam nadzieję, że to, 
co z tego ratowania wyniknie w Senacie, bę-
dzie później utrzymane w Sejmie. Chodzi tu o te 
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najważniejsze poprawki zwiększające nakłady 
na służbę zdrowia, na podwyżki dla nauczycie-
li, na wsparcie OZE, czyli czystej energetyki – 
to są te najważniejsze, zdefiniowane przez nas 
wyzwania. Przypominam tu te sprawy, które 
wiążą się z najważniejszymi zobowiązaniami 
finansowymi, pamiętając też oczywiście o pra-
cownikach administracyjnych, sądów, prokura-
tur, o wsparciu rolników, psychiatrii dziecięcej, 
programów in vitro.

Ale potworków w różnych obszarach jest dużo 
więcej. Pozwólcie państwo, że powiem o tych po-
prawkach, które zgłosiłem wraz z senatorem 
Arturem Duninem do tego projektu i którymi te 
wasze potworki infrastrukturalne, wasze niedo-
magania w tym zakresie w tym projekcie, stara-
my się jakoś wyprostować.

Mamy oto inwestycję, którą realizujecie: za-
chodnia obwodnica Łodzi, tzw. droga S14 – nie-
zwykle potrzebna, dopinająca ring autostradowy 
wokół Łodzi. Ale czego brakuje w tym projekcie 
i w planach inwestycyjnych, które przygotował 
rząd? W tym projekcie przewidujecie dokończenie 
drogi ekspresowej S14, pierwszy odcinek tej drogi, 
do węzła w Lublinku i do węzła „Teofilów”, ma być 
oddany w połowie 2022 r., a ostatni odcinek – do 
końca 2023. Ale znowu, Szanowni Państwo, jest 
tak, że będzie autostrada, kłopot tylko, że zjaz-
dów nie będzie. Teofilów to jedno z największych 
łódzkich osiedli, mieszka na nim kilkadziesiąt ty-
sięcy mieszkańców, a wy nie przewidujecie tam 
pełnowymiarowego zjazdu z zachodniej obwod-
nicy Łodzi, z drogi ekspresowej S14, i wjazdu na 
nią. Zapomnieliście? No, mówi się: trudno. Na 
szczęście jest już w tej sprawie poprawka senac-
ka, którą zgłosiliśmy.

Niestety takie potworki infrastrukturalne są 
nie tylko w zachodniej części Łodzi – w tej spra-
wie zgłaszamy poprawki dotyczące budowy wę-
złów „Zgierz – Łódź Północ”, węzła „Teofilów” 
i przebudowy ulicy Maratońskiej – ale są także 
po wschodniej stronie. Z tamtej strony co praw-
da już od dłuższego czasu mamy tzw. wschodnią 
obwodnicę Łodzi, ale konieczne jest tam podłą-
czenie miejskiego układu drogowego Łodzi do po-
wstającego węzła autostradowego „Brzeziny” na 
autostradzie A1, skuteczniejsze wpięcie jej do całej 
siatki komunikacyjnej, a zatem zwiększenie do-
stępności transportowej Łodzi i wybudowanie ob-
wodnic Nowosolnej i Brzezin. I oczywiście także 
w tym zakresie stosowne poprawki zostały przez 
nas zgłoszone.

Ciekawostką jest, że nawet jak realizujecie ja-
kieś inwestycje, które cieszą – np. przebudowa li-
nii kolejowej nr 14 z Łodzi w kierunku Sieradza 
– to nie przewidujecie konsekwencji swoich de-
cyzji. Sami przewidujecie zwiększenie ruchu po 
modernizacji – zresztą ono już nastąpiło na tej 
linii kolejowej, dzisiaj dziennie przejeżdża tamtę-
dy prawie 100 pociągów. Ale co? Są tam kolizyjne 
skrzyżowania drogowo-kolejowe w Pabianicach. 
Podzieliliście to miasto na 2 części i nie wiecie, jak 
z tego wybrnąć. A trzeba wybudować bezkolizyjne 
skrzyżowanie – i oczywiście także w tym zakre-
sie stosowną poprawkę zgłosiliśmy.

Kłopot polega na tym, że nie wszędzie są se-
natorowie tzw. demokratycznej większości. Jak 
się okazuje, trzeba ratować Polskę także w tych 
miejscach, z  których są senatorowie PiS, bo 
oni, okazuje się, nie potrafią rozwiązywać naj-
istotniejszych problemów terenów, które repre-
zentują. Mamy np. drogę Via Carpatia i mamy 
drogę Via Baltica. Dzisiaj trasą Via Carpatia mo-
żemy przejechać. Ja kilka dni temu jechałem nią 
z Rzeszowa do Lublina. Będziemy jeździć przez 
Białystok, a potem – uwaga – przez Białoruś do 
portu w Kłajpedzie, który jest na Litwie. Ktoś po-
wie: żarty sobie stroi, opowiadając coś takiego, to 
jest przecież absurd. Nie, to nie jest absurd. To jest 
następstwo waszych planów, a w zasadzie braku 
decyzji o budowie łącznika pomiędzy drogą Via 
Carpatia a drogą Via Baltica, z czego duża część 
trasy Via Baltica w Polsce już powstała lub jest 
w realizacji.

Osoby głęboko wierzące ciągle jeszcze wierzą, 
że skończycie szlak Via Baltica zgodnie z kolej-
nym przesuniętym przez was terminem, do koń-
ca 2023 r. Ale nawet osoby wierzące nie mają jak 
uwierzyć, że połączycie drogę Via Baltica z drogą 
Via Carpatia, bo tego w ogóle nie przewidujecie. 
Żadnych pieniędzy na ten cel, nawet na prace pro-
jektowe, nie zapisaliście.

Dlatego zgłaszam stosowną poprawkę doty-
czącą budowy łącznika 2 dróg – Via Blatica i Via 
Carpatia – wraz z panem senatorem Kleiną i z pa-
nem senatorem Wcisłą. Bo to jest także szansa na 
to, że towary będą jeździć do Kłajpedy nie przez 
Białoruś, a do portu w Elblągu, jeżeli poważnie 
traktować wasze deklaracje, że przekop Mierzei 
Wiślanej ma czemukolwiek służyć. Jeżeli ma cze-
muś służyć, to trzeba połączyć te drogi. I stąd taką 
stosowną poprawkę w tym zakresie zgłaszamy.

I na koniec życzę państwu i sobie, żeby uda-
ło się ten budżet zrealizować. Jeśli popatrzeć, na 
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podstawie jakich wskaźników go przygotowuje-
cie, to ta wiara jest narażona na mocne wyzwa-
nia – nie chcę powiedzieć, że na szwank. Ale nie 
zwalnia nas to z odpowiedzialności, żeby przy-
najmniej z tymi największymi absurdami, także 
w układzie komunikacyjnym, walczyć. Bo to nie 
polega na tym, że wybuduje się dowolny odcinek 
autostrady czy drogi, przetnie wstęgę i uśmiech-
nie do kamery. Te drogi mają komuś służyć. Mają 
służyć obywatelom. Jeżeli zapominacie o węzłach, 
zjazdach, łącznikach drogowych, to konsekwen-
cją tego jest to, że na tych drogach będą jeździć 
wyłącznie limuzyny rządu pomiędzy Warszawą 
a poszczególnymi miastami, do których chce do-
jechać delegacja rządowa. A te drogi mają służyć 
mieszkańcom, którzy na tych terenach mieszka-
ją i liczyli, że w ten sposób będą rozwiązane ich 
problemy.

Dlatego zgłaszamy te poprawki. Apelujemy 
także do senatorów PiS – a w sposób szczególny 
apel ten kieruję do senatorów z Podlasia – żeby 
te poprawki poparli. Wiem, że będziecie wtedy 
mogli wrócić z podniesionym czołem do swoich 
okręgów wyborczych i powiedzieć: nie robimy 
sobie jaj z obywateli, bo jeżeli budujemy drogi, 
to robimy je nie dla limuzyn rządowych, a dla 
obywateli, którzy tymi drogami chcą, muszą 
i potrzebują jeździć. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

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

dziny 18.30.
 

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 23  
do godziny 18 minut 34)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu 

pierwszego porządku obrad: ustawa budżetowa 
na rok 2022.

Powracamy do dyskusji.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Filipa Libickiego.

SenatoR 
Jan filiP liBicki 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoko Izbo!
Jeśli chodzi o  tę szeroką tematykę, któ-

rą w  związku z  budżetem zajmowała się se-
nacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, to chciałbym się krótko skoncentro-
wać na 3 wątkach.

Wątek pierwszy dotyczy poprawki, którą zgło-
siłem razem z wiceprzewodniczącą naszej komi-
sji, panią senator Magdaleną Kochan, a która 
dotyczy wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji 
Pracy. Tu jest dość zaskakująca sytuacja, bo już 
któryś raz z rzędu jedyna instytucja, której budżet 
omawiamy na posiedzeniu naszej komisji, zgłasza 
zastrzeżenia do większości sejmowej − mimo że 
jej kierownictwo zostało, że tak powiem, obsadzo-
ne przez tych, którzy tworzą większość sejmową 
− co do tego, że w toku prac sejmowych obcina-
ne są fundusze na wynagrodzenia w Państwowej 
Inspekcji Pracy. W związku z tym my już któryś 
rok z rzędu, przynajmniej drugi, jeśli nie trzeci, 
nie pamiętam w tej chwili dokładnie, w uzgodnie-
niu z Państwową Inspekcją Pracy i na jej prośbę 
zgłaszamy poprawkę co do przywrócenia pier-
wotnego funduszu wynagrodzeń w wysokości 
10 milionów zł, tzn. ta kwota, którą zgłaszamy 
w poprawce, to jest 10 milionów 800 tysięcy zł. 
Ta sprawa jest zaskakująca. Warto by było zapy-
tać, dlaczego co roku się tak dzieje. To jest kwe-
stia pierwsza.

Kwestia druga. Chciałbym tu zwrócić uwagę 
na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Otóż jest tak, 
że z roku na rok Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
jest obarczany kolejnymi zadaniami. W tym roku 
przeniesiono tam wypłatę świadczenia 500+ z sa-
morządów, które to robiły, i  teraz zajmuje się 
tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych wypłaca też 300+, ob-
sługuje bon turystyczny, obsługuje wszystkie 
możliwe tarcze antykryzysowe. I to się odby-
wa tak, że dokłada się zadań, a w zasadzie nie 
zwiększa się zatrudnienia. Teraz dochodzą jesz-
cze koszty energii elektrycznej, jak u wszystkich 
od początku roku, podniesienie najniższego wy-
nagrodzenia. Myślę, że to jest ważny element, któ-
ry pojawiał się podczas dyskusji na posiedzeniu 
naszej komisji. Chciałbym w imieniu tych, którzy 
się wypowiadali, wyrazić uznanie dla pracowni-
ków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za to, że 
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w tych trudnych warunkach dają sobie radę. Oni 
w materiałach budżetowych, które mieliśmy udo-
stępnione, dają wyraz temu, że są zaskakiwani 
dorzucaniem tych nowych zadań z dnia na dzień 
i w zasadzie w biegu muszą się dostosowywać do 
ich obsługi. W związku z tym w imieniu komisji 
rodziny, odzwierciedlając to, co padało podczas 
posiedzenia komisji, chciałbym wyrazić słowa 
uznania pracownikom i kierownictwu ZUS za to, 
że w tej niełatwej sytuacji, którą opisałem, jakoś 
sobie radzą. To jest wątek drugi.

I wreszcie wątek trzeci, ostatni, na koniec, to 
jest sprawa, moim zdaniem, absolutnie kuriozal-
na. Chodzi o Fundusz Rezerwy Demograficznej. 
Ja przypomnę, że to był i jest fundusz, który miał 
nam służyć na najcięższe czasy, w sytuacji, gdy 
nie będziemy spinać systemu emerytalnego ze 
względu na zapaść demograficzną. Otóż obec-
nie jest tak, że Fundusz Rezerwy Demograficznej 
pożycza Funduszowi Solidarnościowemu, 
a z Funduszu Solidarnościowego, który, warto 
przypomnieć, pierwotnie przecież… Pan pre-
mier Morawiecki przyszedł tutaj nieopodal do 
strajkujących i powiedział strajkującym rodzi-
com i osobom z niepełnosprawnościami, że to 
będzie fundusz na ich specjalne potrzeby. Teraz 
ten fundusz pożycza z  Funduszu Rezerwy 
Demograficznej po to, aby następnie z Funduszu 
Solidarnościowego wypłacić trzynastą i czter-
nastą emeryturę. Trudno opisać to inaczej niż 
świadome zjadanie własnego ogona z powodów 
politycznych.

Te 3 wątki pozwalam sobie tutaj… Czułem się 
w obowiązku, aby w związku z tym, co omawia-
liśmy na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, przedstawić te 3 wątki. 
Jeszcze raz proszę Wysoką Izbę, aby tę popraw-
kę, którą zgłosiłem wspólnie z panią przewod-
niczącą, dotyczącą podniesienia wynagrodzeń 
w Państwowej Inspekcji Pracy, Wysoka Izba ra-
czyła, że tak powiem, przegłosować pozytywnie 
i żeby ta poprawka z pozytywną naszą opinią 
mogła opuścić Wysoki Senat. Bardzo serdecznie 
dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Gawłowskiego.

SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Też chciałbym się odnieść do kilku wątków, 

które były omawiane w  trakcie posiedzenia 
Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, i kilku 
obszarów istotnych z punktu widzenia funkcjono-
wania państwa. Zacznę od spraw, które są zwią-
zane z gospodarką wodną. Jak wiemy, od kilku 
lat w Polsce na skutek reformy przeprowadzonej 
przez rząd PiS działa Państwowe Gospodarstwo 
Wodne „Wody Polskie” i ono zawiaduje całością 
spraw, które są związane z gospodarką wodną. 
Niestety jest to kolejny rok, w którym plan fi-
nansowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
„Wody Polskie” przewiduje stratę w działalno-
ści już na samym początku w wysokości 612 mi-
lionów zł, przy dochodach na poziomie całości 
środków, które pozostaną w dyspozycji, 1 mi-
liarda 134 milionów. To ewidentnie wskazuje na 
to, że tak naprawdę to przedsiębiorstwo będzie 
miało pieniądze tylko i wyłącznie na wypłacanie 
pensji, a nie będzie miało żadnych pieniędzy na 
utrzymanie infrastruktury hydrotechnicznej, in-
frastruktury przeciwpowodziowej, infrastruktu-
ry, która chroni państwo przed suszą. Ja dzisiaj 
pytałem ministra, jakie są straty z tytułu suszy 
bądź powodzi. One sięgają miliardów złotych, 
a nie tych 600 milionów zł, a nie jesteście pań-
stwo w stanie zapewnić w budżecie pieniędzy na 
należyte utrzymanie obwałowań przeciwpowo-
dziowych czy budowę nowych obwałowań. Tak 
często krytykowany przez przedstawicieli PiS 
rząd Platformy rocznie modernizował, budował 
ok. 300 km wałów, obwałowań przeciwpowodzio-
wych. Na moje pytanie skierowane do właściwego 
ministra usłyszałem, że w roku 2022 to będzie 
18,5 km. Te liczby świadczą o tym, że choćby w tej 
części ten budżet nie zasługuje na poparcie. To 
jest ewidentnie skandaliczny wskaźnik wskazu-
jący na to, że rząd PiS po prostu doprowadza go-
spodarkę wodną do ruiny. Jedyne projekty, jakie 
realizuje, to te, które dostał w spadku po rządzie 
Platformy Obywatelskiej, powiem z dumą – po 
mnie. Bo są to projekty, na które uzyskałem środ-
ki w ramach środków unijnych bądź z pożyczki, 
którą negocjowałem z Bankiem Światowym.

Ale rzeczywiście znalazły się ciekawe inwe-
stycje w wydatkach Wód Polskich, ja o niektó-
rych z nich przeczytam koleżankom i kolegom 
z PiS. Panie Senatorze, warto posłuchać, na co 
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przeznaczono pieniądze. Kompleksowa moder-
nizacja 2 domków letniskowych w miejscowo-
ści Bukowiec – to jest inwestycja realizowana 
przez Wody Polskie. Albo wykonanie moderni-
zacji w budynku pokoi gościnnych w Porąbce, ul. 
Sadowa 17, albo modernizacja kotłowni w obiekcie 
pokoi gościnnych w Czernichowie. Mógłbym ta-
kich pozycji wymienić kilkadziesiąt. One wszyst-
kie są w  budżecie. Znalazły się pieniądze na 
pokoje gościnne dla jakichś Pisiewiczów, a nie ma 
pieniędzy na obwałowania, nie ma pieniędzy na 
ochronę przeciwpowodziową, nie ma pieniędzy 
na ochronę przed suszą. Tak wygląda ten budżet. 
Wstyd. Wstyd. Nie chce mi się już nawet szcze-
gólnie emocji używać, bo każdy zdrowo myślący 
człowiek po przeczytaniu takich danych powinien 
się wstydzić i nie wspierać tego rządu. A to jest 
w budżecie, czytać każdy potrafi, więc doczyta.

W  innej części – o  to też pytałem dzisiaj 
pana ministra… W następnym punkcie będzie-
my rozmawiać o dotacji do działających kopalń. 
W informacji o projekcie budżetu w części 48 
„Gospodarka złożami kopalin” nie ma ani sło-
wa o tym, że 6,6 miliarda zł państwo chcecie… 
600 milionów zł brakuje na bieżące utrzymanie 
infrastruktury przeciwpowodziowej – nie na 
budowę czegoś nowego, tylko na bieżące utrzy-
manie, żeby ta infrastruktura nie ulegała de-
kapitalizacji – a  tutaj chcecie 6,6 miliarda zł 
wpompować w de facto 3 spółki węglowe i chce-
cie to zrobić tak naprawdę poza budżetem pań-
stwa. To jest niezgodne z prawem. To jest wprost 
łamanie prawa. Panie Ministrze, pan to usły-
szy teraz: to wymaga notyfikacji. Pan to musi 
wiedzieć. Nawet jak ustawa, ta ustawa, która za 
chwilę będzie w Senacie, będzie dyskutowana 
w sposób niezgodny z Regulaminem Sejmu, to 
ona nigdy tutaj nie powinna trafić. Jak pan, bez 
notyfikacji, przeleje obligacje skarbowe, to pan 
złamie prawo, poniesie pan kiedyś za to odpowie-
dzialność, pan i pana współpracownicy. Musicie 
to wiedzieć, dlatego że ustawa o finansach pu-
blicznych wyraźnie wskazuje, kiedy, w jaki spo-
sób można dysponować pieniędzmi publicznymi. 
Przekazując obligacje, a więc de facto pieniądze 
publiczne, które budżet państwa będzie spłacał 
– państwo, my jako podatnicy będziemy spła-
cać – również my w takim wymiarze będziemy 
funkcjonować. A ponieważ ona nie ma notyfika-
cji, a rząd dopiero pod koniec stycznia przystą-
pi do notyfikowania tego obszaru, a najszybciej 
uzyska za rok, w ciągu 12 miesięcy, decyzję w tej 

sprawie… Decyzja będzie negatywna, dlatego że 
notyfikacja w tym przypadku jest możliwa tylko 
i wyłącznie przy zamykaniu wielkości wydobyw-
czych. Z tego, co przekazał komisji minister akty-
wów państwowych, wynika dość jednoznacznie, 
że nie ma w tym obszarze żadnych redukcji mocy 
wydobywczych, w związku z tym nie ma żadnych 
szans na to, żeby zgodnie z prawem europejskim 
uzyskać pozytywną notyfikację. Skończy się tak 
jak ze stoczniami – pomoc zostanie udzielona, 
a potem te spółki będą musiały zwracać tę po-
moc, nie będą miały z czego, więc po prostu z dnia 
na dzień zbankrutują. Ale was już nie będzie i bę-
dziecie mówić, że są winni ci, którzy będą musieli 
ten zły proces restrukturyzacji przeprowadzać. 
Bo tak będzie wyglądało. Każdy, kto ma odro-
binę wiedzy w tej sprawie, o tym wie. I, uwaga, 
początek tego upadku rozpoczął się od pana mi-
nistra Tobiszowskiego, bo wtedy zwiększono za-
trudnienie w spółkach węglowych i, podkreślam, 
zmniejszono wydobycie, zmniejszono wydobycie. 
Nie wiem, czy państwo wiecie, ale dzisiaj chyba 
się wydobywa… W 2015 r. to było 64 t na 1 górnika 
rocznie, a dzisiaj – ile? – 54 t, czyli o 10 t mniej, 
a zatrudnienie zostało zwiększone. Ale mówi-
my o budżecie, więc chcę wyraźnie powiedzieć… 
6,6 miliarda zł w tym roku. Nie ma zapisanej ani 
złotówki. Chcecie przekazać obligacje. Jest to nie-
zgodne z prawem. Złamiecie ustawę o finansach 
publicznych, naruszycie przepisy dotyczące noty-
fikacji i będziecie ponosić za to odpowiedzialność, 
bo prawo na to nie pozwala.

Pytałem o przychody ze sprzedaży upraw-
nień do emisji. Okej, na szczęście Senat czuwa, 
te poprawki się tutaj pojawiły. Cieszę się, że bę-
dziemy mieli zaprojektowane znacząco większe 
przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji, bo 
one w całości trafiają do budżetu państwa pol-
skiego. I cieszę się, że one zostały przeznaczone na 
odnawialne źródła energii, bo to jest przyszłość, 
nie węgiel, tylko OZE. To jest przyszłość i od tego 
też nie uciekniemy. Słyszę o tym mitycznym fun-
duszu transformacji energetycznej. Oby nie było 
tak jak z funduszem niskoemisyjnego transportu, 
gdzie zgromadzono kilka miliardów, a przez lata 
faktycznie złotówki nie wydano na niskoemisyj-
ny transport, tylko na utrzymanie urzędników. 
W końcu może coś tam się ruszy.

Kolejna sprawa jest związana z programem 
„Czyste powietrze”. Co włączę radio, jakąkolwiek 
stację, słyszę reklamę: „Macie szansę! Polacy, 
korzystajcie z pomocy, ze wsparcia z programu 
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«Czyste powietrze»”. No to sprawdzam. 103 mi-
liardy zł w ciągu 10 lat, od 2018 r. Projekt bu-
dżetu na 2022 r. – wydano realnie 3 miliardy zł. 
Sprawdzam, ile będzie w roku 2022 na ten cel 
przeznaczone. Z  budżetu państwa – 0. Będą 
pieniądze tylko w części „Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej”, 
i w tym programie priorytetowym jest zapisane, 
że przeznaczycie na ten cel 1 miliard 948 milio-
nów 320 tysięcy zł. Jakkolwiek by liczył, 103 mi-
liardy przez 10 lat, powtórzę, to jest co najmniej 
10 miliardów zł rocznie. 1 miliard 900 milionów 
ma się nijak do tych 10 miliardów. Więcej wyda-
jecie na kampanie reklamowe, na propagandę, na 
to, że udajecie, że coś robicie, niż na realne wspar-
cie w obszarze dotyczącym czystego powietrza. 
Dodam, że wszystkie raporty, które wskazują 
na jakość życia w Polsce, mówią jednoznacznie 
o tym… 

(Sygnał timera) 
…że w Polsce z powodu złej jakości powietrza 

umiera od 60 do 100 tysięcy obywateli, tak, od 60 
do 100 tysięcy obywateli, a was stać tylko na pic. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz  

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka 
Izbo!

Właściwie można powiedzieć, że co roku 
mamy taki dzień, kiedy obradujemy nad usta-
wą budżetową na kolejny rok, i argumentacja, 
która w takich dyskusjach się pojawia, jest dość 
zbliżona. Parlamentarzyści reprezentujący obóz, 
zaplecze polityczne rządu bronią budżetu, opozy-
cja krytykuje budżet, zwraca się uwagę na róż-
ne punkty. I w tym zakresie tegoroczna debata 
budżetowa w zasadzie, można powiedzieć, nie 
odbiega od tego schematu. Mamy jednak mimo 
wszystko zupełnie inną sytuację społeczno-go-
spodarczą w Polsce i kontekst, w którym bu-
dżet, a więc w sumie najważniejsza ustawa, jaką 

parlament raz do roku proceduje, będzie funk-
cjonował. Myślę tutaj o pandemii COVID, któ-
ra miała niewątpliwie bardzo istotny wpływ na 
życie społeczne, gospodarcze, kulturowe, poli-
tyczne na przestrzeni ostatnich lat, ma nadal 
i będzie miała niestety – niestety, podkreślam 
– także w roku 2022. Myślę też o czynnikach 
makro- i mikroekonomicznych, w tym inflacji, 
która jest powszechnie odbierana przez opinię pu-
bliczną jako drożyzna. To jest zjawisko, które się 
niestety rozpędza, zjawisko, którego skutki nie 
do końca jeszcze przez wszystkich obywateli są 
uświadamiane. A jak te kwestie są postrzegane 
poprzez pryzmat ustawy budżetowej? No, usta-
wa budżetowa z punktu widzenia takiego czysto 
matematyczno-statystycznego, po przyjęciu tych 
założeń, o których za chwilę powiem, w zasadzie 
jest przepracowana – mówił o tym pan minister 
Skuza, że jest to drugi budżet, za który odpowia-
da w ramach rządu – zgodnie z zasadami, jakie 
zazwyczaj do ustawy budżetowej się stosuje. To, 
co jest problemem, to jest to, że bardzo wiele funk-
cji, które de facto państwo finansowało, zostało 
wyjętych z budżetu, ponieważ cała tarcza antyco-
vidowa czy prawie cała, czy znaczna część tarczy 
antycovidowej czy innych działań są finansowane 
ze środków formalnie pozabudżetowych, a więc 
my tych kwestii w zasadzie w ustawie budżeto-
wej nie mamy. A co do wskaźników, to i sam pan 
minister Skuza przyznał, że ten poziom inflacji 
3,3%, o ile dobrze pamiętam, przewidziany w pro-
jekcie budżetu na rok 2022, jest takim założeniem, 
powiedziałbym, teoretycznym, bo jakiś wskaź-
nik musi być w budżecie przyjęty. Niemniej ani 
pan minister, ani rząd chyba nie mają złudzeń 
co do tego, że niestety – podkreślam: niestety 
– inflacja w Polsce… Wszystko wskazuje na to, 
że w ujęciu rocznym będzie ona wyższa niż ten 
wskaźnik 3,3%. Oczywiście można się spierać, są 
różne opinie na ten temat, ale co do zasady będzie 
ona wyższa.

Pan minister w swojej wypowiedzi wspomniał 
też, że budżet jest ostrożnościowy, że należy się 
raczej spodziewać, że po stronie przychodów i do-
chodów budżetu państwa będzie większa kwota, 
niż zapisano w tym projekcie. Jak się pan mini-
ster wyraził, będzie to mierzone 10-, może 11-cy-
frową kwotą. I tutaj warto byłoby zwrócić uwagę 
na jedną kwestię. Mianowicie do pewnego mo-
mentu wzrost inflacji z punktu widzenia czysto 
matematycznego i budżetowego jest czynnikiem, 
który zwiększa wpływy do budżetu, oczywiście 
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przy założeniu, że pozostajemy przy tych samych 
stawkach VAT, akcyzy i podatków, jakie były 
w poprzednich latach. Z tego punktu widzenia 
oczywiście tych środków będzie więcej.

Niemniej moim zdaniem istotnym problemem 
w roku 2022 będzie właśnie inflacja, ale nie tylko 
w sensie wzrostu kosztów życia. Mam na myśli 
koszyk niezbędnych rzeczy do wyżywienia, ja-
kichś dóbr, które będą potrzebne. Nie, to będzie 
przede wszystkim dotyczyło kwestii utrzymania 
nieruchomości i opłacenia tego podstawowego 
dobra, jakim jest lokal mieszkalny. Wysoka Izbo, 
uważam, że niestety koszty utrzymania będą 
bardzo duże. Znam sytuację wspólnot, w któ-
rych opłata dla właściciela kawalerki jesienią tego 
roku wynosiła 340 zł za 22 m2 – mówię o opłacie 
z zaliczką na ogrzewanie, o opłacie, jaką wnosił 
właściciel do wspólnoty – no a w tej chwili pod-
wyżki sięgają ponad 500 zł. Oczywiście skala 
tych podwyżek jest zależna od powierzchni loka-
lu mieszkalnego. I to jest, proszę państwa, proszę 
Wysokiej Izby, ogromny problem, bo to są opłaty, 
od których nie da się uciec. Rachunki po prostu 
przychodzą i trzeba je zapłacić, bo jeżeli nie, no 
to jest postępowanie windykacyjne, z wszelkimi 
konsekwencjami. Narodowy Bank Polski podwyż-
sza stopy procentowe. I dobrze, że je podwyższa, 
co do tego chyba jest zgoda, ale to jednocześnie 
oznacza wzrost odsetek karnych, które będą na-
liczane, jeżeli ktoś nie będzie uiszczał tych opłat, 
które musi wnieść.

I moim zdaniem – obym się mylił – prę-
dzej czy później zacznie się ciśnienie na to, żeby 
wprowadzać specjalne dodatki mieszkaniowe 
dla osób, które są w trudnej sytuacji material-
nej, które nie są w stanie utrzymać, opłacić tych 
mieszkań, tych lokali, które zajmują. Niestety ci-
śnienie na takie dodatki czy tego typu rozwią-
zania – ja nie mówię, jakie konkretnie to będą 
rozwiązania – moim zdaniem będzie bardzo 
duże. Sądzę, że rząd, podobnie jak bardzo wiele 
środowisk, nie docenia, jak poważnym wyzwa-
niem w czasach inflacji będzie właśnie utrzyma-
nie nieruchomości. Przy wzrastających cenach 
energii elektrycznej, przy tym, co się dzie-
je z gazem, z ogrzewaniem… Dostałem wczo-
raj sygnał od wspólnoty mieszkaniowej, gdzie 
jest 12 lokali. To jest mała wspólnota – nie mała 
w sensie ustawowym, ale niewielka, bo licząca 
12 lokali mieszkalnych – łączna powierzchnia 
tych lokali to 670 m2. Opłaty za gaz w listopa-
dzie i w grudniu były na poziomie 3–4 tysięcy zł, 

a w tej chwili przyszła faktura na 11,5 tysiąca. 
I to wcale nie jest jakaś rekordowa… A zużycie 
jest na mniej więcej podobnym poziomie, jeżeli 
chodzi o ilość w metrach sześciennych. Proszę to 
sobie wyobrazić: 11 tysięcy zł, czyli średnio na 1 
lokal przypada 1 tysiąc zł miesięcznie za samo 
ogrzewanie w okresie zimowym. A gdzie reszta 
składników, które przekładają się na utrzymanie 
nieruchomości mieszkaniowej? To jest problem, 
z którym będziemy, moim zdaniem, mierzyli się 
w tym roku. I dlatego ja, będąc na miejscu rządu, 
już teraz bym rozważał, w jaki sposób ulżyć tym 
obywatelom, tym Polakom, tym osobom, które 
rzeczywiście pod tym względem będą w bardzo 
trudnej sytuacji. Tu skala wzrostu jest absolut-
nie niewspółmierna do poziomu inflacji. Proszę 
na to zwrócić uwagę. Te przykłady, które poda-
wałem… To nie jest tak, że to o 10% zdrożeje czy 
o 8,8%, tak jak w tej chwili wynosi inf lacja za 
grudzień prognozowana przez GUS. Tak że to 
jest ogromne wyzwanie

Konkludując, wyrażę przekonanie, że ta usta-
wa jest w pewnym sensie dokumentem historycz-
nym – taką tezę zaryzykuję – i będziemy się do 
niej odnosić, bo zapewne jeszcze będziemy spo-
tykać się z panem ministrem Skuzą przy okazji 
nowelizacji. W jakim kierunku to pójdzie? Sądzę, 
że w tej chwili nawet rząd nie jest w stanie prze-
widzieć wszystkich współczynników, które będą 
o tym decydowały, ale na pewno pod tym wzglę-
dem będzie to rok trudny. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

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

Aleksandra Szweda.

SenatoR 
aleksander szwed 

Szanowny Panie Ministrze! Panie Marszałku! 
Wysoka Izbo!

Patrząc na ustawę budżetową na rok 2022 
i porównując ją do poprzednich, widzimy, że od 
początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, m.in. 
dzięki skutecznej polityce uszczelniania, kon-
sekwentnie zwiększają się dochody budżetowe, 
dzięki czemu rząd może realizować wszystkie 
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postulaty i obietnice, które w naszym programie 
złożyliśmy Polakom.

W budżecie na 2022 r. planuje się, że docho-
dy budżetu państwa wyniosą 491,9 miliarda zł. 
To o  ok.  202,8  miliarda  zł więcej niż w  roku 
2015. Budżet jest zaplanowany tak, aby był kolej-
nym impulsem do rozwoju polskiej gospodarki. 
Ciągle odczuwamy skutki pandemii, jednak pol-
ska gospodarka pomału powraca już na ścież-
kę wzrostu. Odpowiedzialność budżetową rząd 
premiera Mateusza Morawieckiego łączy z reali-
zacją ambitnych programów społecznych, które 
wzmacniają m.in. polskie rodziny, seniorów, pra-
cowników oraz przedsiębiorców. Takie programy 
jak „Rodzina 500+”, „Dobry start” czy trzynasta 
emerytura to tylko niektóre z nich. Realizacja 
tych programów nie byłaby możliwa bez skutecz-
nych działań uszczelniających system podatko-
wy oraz rosnących wpływów z podatków. Cel jest 
prosty: budżetem na rok 2022 rząd chce konty-
nuować dotychczasową politykę, włączając w nią 
nowe elementy, które daje Polski Ład. To m.in. 
historyczna obniżka podatków dla niemal 18 mi-
lionów Polaków czy rodzinny kapitał opiekuńczy, 
który jeszcze bardziej wzmocni polskie rodziny.

Pozytywną opinię o  budżecie wydała, tak 
jak większość komisji, senacka Komisja Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, w której pra-
cach mam zaszczyt brać udział. Rozpatrywaliśmy 
w niej ustawę budżetową na rok 2022 w czę-
ściach właściwych przedmiotowemu zakresowi 
działania komisji, tj. w części 23 „Członkostwo 
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej”, 
45 – „Sprawy zagraniczne”, 83 – „Rezerwy ce-
lowe”, 84 – „Środki własne Unii Europejskiej”, 
a  także plany finansowe Instytutu Europy 
Środkowej, Ośrodka Studiów Wschodnich 
im. Marka Karpia, Polskiego Instytutu Spraw 
Międzynarodowych, Instytutu Zachodniego 
im.  Zygmunta Wojciechowskiego, Instytutu 
Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława 
Felczaka. Po przedstawieniu na posiedzeniu ko-
misji założeń budżetowych w tych obszarach 
przez wiceministra spraw zagranicznych Pawła 
Jabłońskiego i innych przedstawicieli rządu wi-
dzimy, że praktycznie niemal wszędzie mamy 
wzrost dochodów, co z pewnością przełoży się na 
skuteczniejsze możliwości realizacji powierzo-
nych zadań.

Podsumowując, powiem, że w budżecie na 
2022 r. więcej środków trafi do niemal wszyst-
kich obszarów działania naszego państwa, w tym 

m.in. do jakże ważnego systemu ochrony zdrowia. 
Nie zabraknie ich także na programy społeczne, 
obronność, rolnictwo i oświatę oraz na inwe-
stycje w obszarze transportu, kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego. Projekt przewiduje 
też zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pra-
cowników państwowej sfery budżetowej. Potrzeb 
oczywiście zawsze będzie dużo, ale w mojej opinii 
budżet na 2022 r. przygotowany przez rząd Prawa 
i Sprawiedliwości to dobry i odpowiedzialny bu-
dżet w czasach, gdy świat boryka się z wielkimi 
problemami, kryzysami: energetycznym, klima-
tycznym, pandemicznym i inflacyjnym. W peł-
ni popieram niniejszy projekt i chcę podziękować 
stronie rządowej za dobre przygotowanie budżetu 
na 2022 r. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

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

Krzysztofa Mroza.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senato - 
rowie!

Powolutku kończymy debatę nad tegorocz-
nym budżetem. Ja przysłuchiwałem się wystą-
pieniom zarówno sprawozdawców, jak i pana 
ministra, a później debacie. Padło bardzo wiele 
wątków, bo faktycznie budżet to jest taki doku-
ment, który poprzez zapewnienie finansowania 
określa, jak będą realizowane wszystkie funkcje 
w naszym państwie. Ale padło też bardzo wie-
le demagogicznych stwierdzeń i bardzo wiele ta-
kich poprawek, które poza demagogią, poza tym, 
że są poprawkami pod publiczkę, są całkowicie 
nierealne. Postaram się kilka takich najbardziej 
jaskrawych punktów przedstawić i później to ja-
koś spuentować.

Pierwsza kwestia to te poprawki, które zostały 
zgłoszone na posiedzeniu komisji budżetu i omó-
wione bardzo szczegółowo przez pana przewodni-
czącego Kleinę. Cechą tych wszystkich poprawek 
– pewnie słusznych, bo każdy chce, żeby było wię-
cej pieniędzy na służbę zdrowia, więcej pieniędzy 
dla nauczycieli, więcej pieniędzy dla wojska, dla 
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służb… No nikt nie powie, że jest w pełni zaspo-
kojony. Ale budżet to jest także ta sprawa docho-
dowa. I koledzy z większości senackiej – na razie 
większości w komisji, ale pewnie także i większo-
ści senackiej – tak swobodnie zwiększali docho-
dy budżetu państwa: tu będzie więcej wpływów 
z CIT, tu będzie więcej wpływów z… I będziemy 
te środki rozdawali. Mają pewnie koledzy świa-
domość, że żaden rząd i żadna większość, która 
stoi w Sejmie za rządem – a budżet jest tym doku-
mentem, który może przedstawić tylko rząd – nie 
mogą się zgodzić na takie rozwalenie budżetu. Bo 
jeżeli my mówimy nie o jakichś zmianach typu 
100, 200, 300 milionów zł – myślę, że takie korek-
ty byłyby możliwe w tym budżecie – ale o zmia-
nach typu: „zwiększmy budżet o 20 miliardów 
w jednej pozycji, w drugiej o 10 miliardów”, to 
mówimy o bardzo istotnych przetasowaniach 
w tym budżecie, które na tym etapie są dzisiaj 
już całkowicie niemożliwe do zrealizowania.

I myślę, że kto jak kto, ale choćby pan sena-
tor Marek Borowski, który swego czasu był mi-
nistrem finansów za rządów lewicy, też pewnie 
nie chciałby, żeby mu w Senacie ten budżet tak 
zdemolowano, a co większość senacka, pewnie 
z udziałem pana senatora Borowskiego, będzie 
próbowała jutro w głosowaniach zrobić. To jest 
pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Tu wrócę jeszcze, Szanowni 
Państwo, do rzeczy małej, ale w związku z tym, 
że wzbudziła ona wiele emocji, ja też musia-
łem się jakoś ustosunkować do różnych rze-
czy, mianowicie do poprawki, która, można by 
powiedzieć, jest nieistotna z punktu widzenia 
budżetu państwa, 5 milionów zł na telefon za-
ufania. Dlaczego myśmy w ogóle tę kwestię pod-
nieśli? Ja najpierw podniosłem to na posiedzeniu 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, dzisiaj 
także w debacie, w pytaniach do pana przewod-
niczącego Grzegorza Biereckiego, gdzie próbo-
wano nam wmówić, że my nie chcemy telefonu 
zaufania. Ale myśmy chcieli wykazać jedno: że 
autorzy tej poprawki kompletnie nie wiedzą, po 
co oni w ogóle to robią. Kompletnie. Pan prze-
wodniczący Kleina, co trzeba mu oddać, szcze-
rze na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych powiedział, że w sumie to on musi 
się jeszcze zastanowić i dopiero po tym zastano-
wieniu się, na obradach, będzie wiedział, o jaki 
telefon chodzi. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że, no, 
generalnie trzeba pomagać dzieciom, że przy-
dałby się taki telefon Ministerstwa Edukacji 

i  Nauki. Szanowni Państwo, skoro już skła-
dacie taką poprawkę, szlachetną itd., i chcecie 
jakąś tam infolinię – bo, jak rozumiem, to bar-
dziej chodziło o jakąś infolinię – to chciałbym 
państwa poinformować, że taka infolinia po-
mocy właśnie dzieciom, w różnych obszarach, 
psychologicznym, życiowym, funkcjonuje przy 
rzeczniku praw dziecka. I jest to infolinia, która 
powstała w wyniku współpracy i współfinan-
sowania Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz 
Ministerstwa Zdrowia. Nawet mogę podać nu-
mer, bo może ktoś… 0 800 12 12 12. Warto tę in-
folinię polecać, bo być może faktycznie są dzieci, 
które jej potrzebują. I dobrze by było, gdybyśmy 
tę infolinię rozreklamowali.

Tak więc, Szanowni Państwo, rzecz niby mała, 
ale pokazuje, że są poprawki, których może nie 
warto składać, a jak się składa, no to trzeba wie-
dzieć, jaki cel się chce osiągnąć.

Dzisiaj w debacie zostało złożonych bardzo 
wiele tzw. poprawek regionalnych: tutaj trzeba 
dać na muzeum, tu na drogę, tu na szpital, tu na 
kolejne ważne lokalne zadania. Ale, Szanowni 
Państwo, właśnie ten wyśmiewany przez niektó-
rych Polski Ład odpowiada na te potrzeby poprzez 
Program Inwestycji Strategicznych. Jeden nabór 
się już zakończył, obecnie, jakbyście panowie se-
natorowie czy państwo senatorowie nie wiedzie-
li, trwa kolejny nabór, na kwotę 20 miliardów zł. 
I właśnie z tego naboru, z którego mogą korzystać 
samorządy gminne, powiatowe, wojewódzkie… 
Tam są pieniądze, tam są pieniądze zagwaran-
towane przez rząd pana premiera Mateusza 
Morawieckiego na właśnie te zadania, które wy 
dzisiaj próbujecie zgłaszać w ramach poprawek 
regionalnych. To nie jest tak, że z punktu widze-
nia budżetu państwa będziemy dokładali 2 milio-
ny zł czy 5 milionów zł do potrzebnego, załóżmy, 
muzeum. Bo jeżeli samorząd, który popieracie, 
który jest blisko tych problemów, który zna te po-
trzeby… On po prostu występuje poprzez BGK do 
Programu Inwestycji Strategicznych i ma możli-
wość otrzymania środków. Z tego naboru chyba 
99% samorządów otrzymało środki, mniejsze lub 
większe. Dofinansowania – od 80 do 95%. Teraz 
jesteśmy w trakcie kolejnego naboru. Pan premier 
zapowiedział że za kilka miesięcy będzie kolejna 
transza pieniędzy.

Tak więc te poprawki regionalne… Ja rozu-
miem, że gdyby nie było Polskiego Ładu, gdyby nie 
było Programu Inwestycji Strategicznych, może 
warto by było niektóre z nich poprzeć. Ale myśmy 
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to zrobili właśnie poprzez Program Inwestycji 
Strategicznych, realizację tych zadań.

I muszę powiedzieć, że jak słucham nieraz ta-
kich demagogicznych wypowiedzi jak ta pana se-
natora Krzysztofa Kwiatkowskiego, który mówił 
o drogach, które my budujemy, żeby tylko rządo-
we limuzyny mogły jeździć, a nie o drogach dla 
ludzi… No, to jak to można nazwać inaczej, niż 
skrają demagogią i skrajnym populizmem? My 
te drogi, Panie Krzysztofie Kwiatkowski, budu-
jemy dla Polek i Polaków, aby mogli jeździć. I te 
drogi ekspresowe, i autostrady, i te remonty, któ-
re idą poprzez fundusz dróg, Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg, przez wojewodów… A nie dla tych 
limuzyn, jak pan mówi. Być może coś się tutaj 
panu senatorowi całkowicie już pomyliło. Chyba 
że chodzi po prostu o taką tępą demagogię poli-
tyczną w najgorszym stylu.

Szanowni Państwo, i ostatnia myśl. Patrzę 
na zegarek… Dużo się mówiło o  inf lacji. Nie 
będę oczywiście mówił… Ta inf lacja ma wiele 
powodów. O tym troszeczkę, tak analitycznie, 
mówił pan przewodniczący Grzegorz Bierecki. 
Sami mamy świadomość, że ten czynnik in-
f lacyjny uderza de facto w całą Europę, ale nie 
tylko. Rekordowa inflacja jest także w Stanach 
Zjednoczonych. Praktycznie w każdym kraju Unii 
Europejskiej przekroczone są te oczekiwania in-
f lacyjne. No, polityka klimatyczna, wzrost cen 
surowców energetycznych, polityka Putina z ga-
zem itd., itd. Szanowni Państwo, inflacja jest, a od 
rządzących wymaga się odpowiedzialności i wy-
maga się reagowania. I właśnie takim sposobem 
reagowania jest choćby obniżka podatku VAT, ob-
niżka podatków akcyzowych na paliwa, aby ła-
godzić skutki… A dla najuboższych jest dodatek 
osłonowy. W tym budżecie są zagwarantowane 
pieniądze w granicach 6 miliardów zł na to, aby 
łagodzić skutki inflacji. My nie przyglądamy się 
tej inflacji, inflacji niezawinionej przez nas, in-
flacji, którą spowodowały czynniki zewnętrzne. 
My naprawdę nie mamy wpływu na Władimira 
Putina, na to, czy będzie sprzedawał gaz Europie, 
czy nie będzie sprzedawał gazu Europie…

(Sygnał timera)
My nie mamy wpływu na panią von der Leyen, 

koleżankę pana Tuska z EPP, czy jakaś oszołomia-
sta polityka klimatyczna, zabójcza dla polskiej 
gospodarki, będzie realizowana, czy nie. Ale mo-
żemy pomóc – i realizujemy tę pomoc – polskim 
obywatelom na tyle, na ile przepisy pozwalają. 
Niestety, Panie Senatorze Szejnfeld, pan bardzo 

dobrze o tym wie, nie jesteśmy w stanie dzisiaj, bo 
obowiązuje ta dyrektywa Unii Europejskiej z roku 
2009, udzielić wsparcia w związku z tymi cena-
mi gazu, bo to jest niezgodne z prawem unijnym. 
I ci wszyscy, którzy mówią… Taka posłanka Zofia 
Czernow z Jeleniej Góry…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, dziękuję bardzo…)

…robi konferencję prasową i mówi, jak to się 
źle dla przedsiębiorców… Tak, nie jesteśmy w sta-
nie dzisiaj zrekompensować polskim przedsię-
biorcom… Już, Panie Marszałku, kończę, jeszcze 
30 sekund. Ale jesteśmy w stanie zrekompen-
sować polskim obywatelom, osobom fizycznym 
i tzw. odbiorcom wrażliwym… Za chwileczkę, 
jutro ustawa jako pilna będzie w Sejmie. No, nie 
wiem, kiedy w Senacie. Być może trzeba będzie 
zwołać dodatkowe posiedzenie Senatu, żeby ją 
uchwalić. Ale w budżecie mamy środki dla osób 
fizycznych, dla tych najbiedniejszych, tak żeby te 
podwyżki cen energii zminimalizować.

Panie Marszałku, dziękuję za to przedłużenie 
o minutę. To jest budżet, który gwarantuje reali-
zację wszystkich najważniejszych funkcji pań-
stwa i pomocy najbiedniejszym w tych trudnych 
czasach, związanych z globalnym kryzysem in-
flacyjnym, który jest w Europie. Dziękuje bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Marek Plura, proszę uprzejmie. 

Zdalnie.

SenatoR 
marek Plura 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Czy słychać mnie?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Słychać.)
Dziękuję uprzejmie.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja nie chciałbym się odnosić do konkretnych 

poprawek, bardziej do całości ustawy budże-
towej, którą procedujemy, a raczej do tego, cze-
go, jak uważam, bardzo w niej brakuje. Mam tu 
na myśli realne wsparcie dla instytucji, które 
świadczą całodobowo albo przynajmniej cało-
dziennie konieczną pomoc dla osób całkowicie 
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niesamodzielnych. Otóż te instytucje, a właści-
wie ich podopieczni najgłębiej odczuwają to, co do-
skwiera każdemu z nas, czyli potężny wzrost cen 
najbardziej potrzebnych na co dzień artykułów – 
żywności, paliwa – i potężny wzrost płac, może 
niewielki dla pracowników, ale dla tych instytu-
cji jest to bardzo znacząca pozycja w ich rocznym 
budżecie. I wreszcie to, co nadeszło jak finanso-
we tsunami – ogromna fala podwyżek cen nośni-
ków energii, przede wszystkim gazu. Ponieważ 
te placówki są traktowane tak jak firmy, tak jak 
przedsiębiorstwa, zapłacą za gaz o kilkaset pro-
cent więcej niż jeszcze w ubiegłym roku. Dom 
pomocy społecznej, dom dziecka, zakład opiekuń-
czo-leczniczy, zakład innego typu, zakład pomocy 
całodobowej, a nawet taka prywatna firma to nie 
jest przedsiębiorstwo, które przynosi jakiś istot-
ny, realny zysk. A tak jak przedsiębiorstwa na-
stawione na zysk ponoszą one dodatkowe koszty. 
Mówię o takich instytucjach jak środowiskowe 
domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej 
i wiele, wiele innych placówek, które utrzymu-
ją się właściwie wyłącznie z dotacji i z różnego 
rodzaju subwencji. Na ogół dotacje te pochodzą 
z budżetów samorządowych. I to na ogół na samo-
rządach jako organach prowadzących te placówki 
albo za nie w innym sensie odpowiedzialnych, ale 
również ustawowo zobowiązanych do trzymania 
pieczy nad nimi spoczywa zaradzenie tej drama-
tycznie trudnej sytuacji. Jednak te samorządy od 
1 stycznia znacząco zubożały. Tak znacząco zu-
bożały, jak znacząco wzrosły koszty prowadzenia 
tego typu placówek. Nowy system podatkowy, na-
zywany tu czasem „ład”, czasem „nieład”, nowy 
obowiązujący porządek podatkowy spowodował, 
że te samorządy znacząco zubożały w kontekście 
wpływów do ich budżetów.

Sytuacja jest naprawdę trudna, wręcz drama-
tyczna. Co obecnie może zrobić samorząd? Może 
właściwie tylko zastanawiać się, czy wyłączyć 
oświetlenie na ulicach, czy wyłączyć je w domu 
pomocy, czy załatać dziurę w chodniku, czy może 
choć trochę załatać dziurę w budżecie domu dziec-
ka. To, że dzisiaj słyszeliśmy wypowiedzi pana 
premiera Morawieckiego o planowanych obniż-
kach podatku VAT na gaz, na paliwo, na energię 
elektryczną, na żywność, daje trochę nadziei na 
przyszłość. Oby jak najbardziej nieodległą. Ale nie 
byłem w stanie zrozumieć, dlaczego pan premier 
jeszcze dziś, w trakcie swojego wystąpienia nie 
objął tymi rozwiązaniami domów pomocy spo-
łecznej czy innych placówek, w których po prostu 

się mieszka, choć nie są one sensu stricte miesz-
kaniami. Tam są podopieczni, a nie lokatorzy. 
Nie wiem, dlaczego tego typu placówek automa-
tycznie nie objęto rozwiązaniami, które chronią 
przed najbardziej dramatycznym wzrostem cen 
mieszkańców zwykłych mieszkań. Mam nadzie-
ję, że już za kilka, kilkanaście dni będą chronić 
także mieszkańców wspólnot mieszkaniowych 
czy mieszkań, których właścicielem są de facto 
samorządy, gminy, miasta.

To można zrobić już teraz, dlatego z nadzie-
ją apeluję do koleżanek i kolegów w Sejmie, aby 
uzupełnili ten rządowy projekt. Mam nadzieję, 
podobnie jak pan senator Mróz, że wcześniej niż 
w planowanym terminie spotkamy się w czasie 
debaty nad tymi nowymi rozwiązaniami. Oby 
wtedy nie trzeba było ich uzupełniać o wsparcie 
dla instytucji, o których mówię. Nie chodzi tylko 
o to, żeby domy pomocy społecznej, domy dziec-
ka czy noclegownie przestały płacić za gaz tak jak 
fabryki. Chodzi o długofalową pomoc i o to, żeby-
śmy mogli ją widzieć także w budżecie państwa, 
w budżetach gmin, powiatów i samorządów wo-
jewódzkich. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
I poproszę o zabranie głosu pana senatora 

Kazimierza Kleinę.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Powoli kończymy debatę nad budżetem na 

rok 2022, według mnie, jak wspomniałem pod-
czas swojego sprawozdania jako przedstawiciel 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, naj-
ważniejszym dokumentem uchwalanym w ciągu 
roku, bo to jest ten dokument, w oparciu o który 
rząd i różne instytucje państwowe powinny funk-
cjonować przez cały rok. Tak więc powinny wie-
dzieć, jak wydawać pieniądze, jak je gromadzić 
po to, żebyśmy mieli poczucie stabilności i bez-
pieczeństwa życia w naszej ojczyźnie.

Wydawało mi się, że ten moment, gdy kończy-
my już debatę nad ustawą budżetową na rok 2022 
– bo przeszła ona przecież procedurę w Sejmie, 
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a my ją tutaj kończymy poprzez przygotowanie 
jakichś poprawek, które zostaną przyjęte lub od-
rzucone przez Sejm – to jest to taki moment, kie-
dy można rzeczywiście zastanowić się nad ważną 
kondycją naszego państwa i gospodarki. A dzisiaj 
w Polsce doświadczamy poważnych problemów. 
Widzimy to. Są problemy związane z inf lacją, 
a  także z pandemią, nad którą nie potrafimy 
przecież do końca zapanować. Jednak powinni-
śmy – szczególnie ci, którzy rządzą, którzy mają 
siłę podejmowania decyzji – zastanowić się też, 
jak radzić sobie z tymi problemami, które dotyka-
ją naszej gospodarki. Niestety, budżet na rok 2022 
nie odpowiada na te podstawowe problemy, jakie 
są w gospodarce i w życiu społecznym, bo jest to 
budżet, który w dalszym ciągu jest nastawiony 
na rozdawanie pieniędzy, a nie na zastanawianie 
się nad tym, jak racjonalizować te wydatki, które 
nie stanowią o kondycji społeczeństwa, o życiu 
ludzi, i które często są wydatkami pokazującymi 
potęgę państwa, ale taką na glinianych nogach. 
To bardzo niedobrze. Wydaje się, że to jest czas, 
gdy powinniśmy myśleć, jak autentycznie zara-
dzić problemom związanych z inflacją, właśnie 
w tym momencie powinna następować refleksja 
na ten temat.

Państwo ciągle odwołujecie się do różnych 
spraw z przeszłości, np. do tego, że wyście po-
radzili sobie z  luką VAT-owską itd. No, dla 
uczciwości należałoby zawsze przypominać, że 
podstawowe dokumenty dotyczące uszczelnia-
nia VAT, czyli np. jednolity plik kontrolny, zo-
stały uchwalone za czasów rządów Platformy 
Obywatelskiej i PSL. Warto też przypominać za 
każdym razem, że państwo jako PiS głosowali-
ście przeciwko tej ustawie. Głosowaliście pań-
stwo przeciwko tym inicjatywom, gdy myśmy 
uszczelniali kwestię VAT, odwrócony VAT itd., 
itd. Myśmy później, już jak wyście przejęli rządy, 
we wszystkich tych sprawach zawsze stawali po 
stronie rządu. Robiliśmy tak, uważając, że sprawa 
uszczelniania VAT jest ponadpartyjna.

Oczywiście macie… Zarzucacie nam państwo, 
że my proponujemy poprawki z dużymi wydatka-
mi, rzędu 20, 10 czy 6 miliardów zł. Proponujemy 
takie poprawki, to prawda. Ale dlaczego dajemy 
takie poprawki? Oczywiście one są ważne, nikt tu 
tego nie neguje. Ale zgłaszamy je głównie z tego 
powodu, że nie ma prawdziwej, szczerej dyskusji 
o tym, jaka jest rzeczywiście kondycja państwa, 
skąd są środki na to. A  przecież, jak wspo-
mniałem, duża część wydatków publicznych, 

państwowych jest realizowana poza budżetem 
państwa, w różnego rodzaju funduszach. Nawet 
wspomniany Fundusz Inicjatyw Lokalnych, czy-
li te dotacje, które otrzymują samorządy… Każdy 
samorząd cieszy się z tego, jednak wolałby mieć 
większą samodzielność w kreowaniu celów, na 
jakie mają być wydatkowane te pieniądze, bo tak 
to o tym decyduje jakiś urzędnik w Warszawie, 
który mówi, że tę rzecz możemy sfinansować, 
a tej nie możemy. Ale to już jest inna kwestia. 
Tylko że te środki nie pochodzą wprost z budże-
tu. One pochodzą właśnie ze środków, które są 
poza budżetem, a więc poza kontrolą publiczną, 
parlamentarną. I tak na dobrą sprawę nie wie-
my, w jakim stopniu te środki przyczyniają się 
do ograniczania inflacji. A może ją wywołują, że 
tak powiem, zwiększają tę inflację? My jesteśmy 
za tym, żeby były wydatkowane takie środki, 
żeby były różnego rodzaju inicjatywy finanso-
wane. Większość naszych wniosków, które zo-
stały złożone przez senatorów wnioskodawców 
– mówię „większość”, bo nie wszystkie znam, ale 
co do dużej części, senatorowie tu pytali, czy tak 
lub inaczej można przygotować daną poprawkę 
– dotyczy środków, które pochodzą ze środków 
budżetowych, nie z pozabudżetowych, nie z wy-
kreowanych. A więc wydaje mi się, że… Ale oczy-
wiście to jest jakby patrzenie w inny sposób na 
budżet państwa.

Wydaje mi się, że potrzeba też refleksji doty-
czącej tych wielkich projektów, które próbujecie 
państwo realizować, a które są de facto ciągle 
projektami na papierze. Należałaby się refleksja, 
zastanowienie się, czy warto je robić w takich 
trudnych czasach, zwłaszcza gdy daleko jest do 
celu. Chodzi np. o ten nieszczęsny port lotniczy – 
prawda? Na to idą co roku miliony złotych. Na co? 
De facto na utrzymanie jakiejś grupy urzędników. 
I takich projektów… Albo ta klasycznie przypomi-
nana przez nas kwestia tych nieszczęsnych wież 
– czy jak tam je nazwać – w Ostrołęce. Wydano 
na to fizycznie, wprost, ok. 2 miliardów zł, póź-
niej będzie utylizacja tych obiektów, potem jesz-
cze zapłacenie za zamówienia, których nie można 
zatrzymać… To wyniesie przynajmniej 3 miliar-
dy zł, a 3 miliardy zł to są naprawdę ogromne 
pieniądze. I te 3 miliardy zł mają wpływ także na 
inflacje – prawda? A tu się mówi, że nic się nie 
stało, nikt za to nie odpowiada, nic się nie dzieje 
– prawda? Nie można tak rządzić. Po prostu trze-
ba się zastanowić, w jaki sposób zapanować nad 
takimi bezmyślnymi wydatkami.
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To, że dzisiaj mamy inflację, jest oczywiście 
także skutkiem problemów globalnych. My nie 
mówimy, że tak nie jest, przecież wiemy o tym. 
Ale dobrze by było, gdyby rząd zastanowił się 
nad tym, że duża część inf lacji to jest też sku-
tek polityki gospodarczej rządu, marnotraw-
stwa w różnych obszarach życia. Przykładów 
na to moglibyśmy pokazywać niezliczoną liczbę 
– no, liczba jest zawsze zliczona, więc może ra-
czej powiem: ogromną liczbę – w każdym miej-
scu, gdzie inwestycje były zaczęte i wstrzymane, 
bez jakiejś racjonalności. Można przywołać wiele 
takich przykładów. Mogę przywołać np. budowę 
drogi ekspresowej nr 6, która jest budowana mię-
dzy Gdynią czy Gdańskiem a Szczecinem. Cały 
czas kulawo idzie ta budowa, miała być już odda-
na, a jest tylko fragment, tylko to, co zostało za-
trzymane w 2015 r., gdy był ogłoszony konkurs. 
A jaka jest cena budowy kilometra tej drogi w tej 
chwili? Minister nawet na takie pytania nie odpo-
wiada. A pamiętacie państwo, jak zarzucaliście, 
że w Polsce za czasów Platformy Obywatelskiej 
i PSL budujemy drogi bardzo drogie, że płacimy 
jedne z najwyższych cen w Europie za autostra-
dy. Był taki zarzut – zresztą co do wszystkiego po 
kolei były zarzuty – ale ta cena, która jest dzisiaj 
za budowę kilometra drogi ekspresowej… Bo auto-
strad teraz się nie buduje, tam są jakieś malutkie 
fragmenty na A1 dokańczane, tak że ja już o tym 
w ogóle nie mówię. A więc te ceny, jakie są dzisiaj, 
po prostu są takie, że w 2015 r. byście się za głowy 
chwytali, gdyby wtedy takie były ceny realizacji 
tych inwestycji.

Nie wszystkie problemy wynikają tylko z tego, 
że jest inflacja, bo wynikają też z marnotrawstwa, 
z byle jakiej organizacji, ze słabych ludzi, którzy 
są stawiani w różnych miejscach. Ciągle przypo-
minamy, że na posadach prezesów różnych spół-
ek… No, gdańska Energa jest klasycznym tego 
przykładem, bo w ciągu 5 lat zmieniono tam już 
6 zarządów, każdy otrzymał odprawę, każdy pew-
nie po milionie złotych – albo więcej, albo mniej 
– za tym szły też zmiany w spółkach córkach… 
I nikt nad tym nie panuje. Dlaczego? M.in. dla-
tego, że zlikwidowaliście państwo Ministerstwo 
Skarbu Państwa, które nadzorowało – lepiej czy 
gorzej, ale jednolicie – te wszystkie spółki Skarbu 
Państwa. Dzisiaj więc każdy minister ma swoje 
królestwo, tam wsadzi kolegę, tam szwagra, tam 
dziadka, tam ciotkę, tam znajomego, tam sąsiada 
z ulicy… To nic nie daje, tak po prostu dalej funk-
cjonować nie można. Albo państwo rzeczywiście 

chcecie rządzić w sposób odpowiedzialny – to 
znaczy w pierwszej kolejności chcecie pilnować 
tego, żeby rzeczywiście wydatki, które idą z bu-
dżetu państwa, z różnych spółek Skarbu Państwa, 
były pod jakąś kontrolą, pod taką kontrolą, że to 
wszystko zacznie mieć ręce i nogi…

Dzisiaj państwo mówicie: zdejmiemy VAT 
na kilka miesięcy. Ale za kilka miesięcy ten VAT 
wróci. Czyli to nie jest sposób, żeby zahamować 
inflację tak od ręki. No, to jest najprostszy me-
chanizm: zdejmiemy VAT, to spadnie o kilkadzie-
siąt procent cena paliwa itd. Ale to nie doprowadzi 
w dłuższej perspektywie do tego, żeby te ceny były 
na normalnym poziomie. Zdjęcie VAT-u to takie 
dociśnięcie ceny ręką, ale jak tę rękę się zabierze…

(Sygnał timera)
Jeżeli nic innego nie będzie się robiło, to będzie 

to prowadziło do dalszych problemów. Wydaje mi 
się, że tutaj po prostu potrzeba współpracy, także 
słuchania tego, co mówi opozycja. Działania, któ-
re my proponujemy, są często także dobre, tylko 
że trzeba chcieć współpracować. A skoro państwo 
tego nie chcecie i wszystko chcecie robić sami, bo 
uważacie, że jesteście najmądrzejsi, no to później 
taki jest efekt, jaki mamy dzisiaj, że gdzie się do-
tknie, tam się wali… Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 
Tomasz Grodzki)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Marek Borowski, 

pierwszy raz.

SenatoR 
marek Borowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo.
Najpierw 2 słowa do pana senatora Mroza, któ-

ry jak zwykle odwołał się do mojego doświadcze-
nia i stwierdził, że jako były minister finansów na 
pewno nie chciałbym, żeby tak w budżecie mie-
szać. Panie Senatorze, powiem panu tak. Gdybym 
był ministrem finansów w sytuacji, jaka jest, to 
albo nie zgodziłbym się na tak skonstruowany bu-
dżet i w ogóle na taką politykę finansową, jaka 
jest prowadzona, w której minister finansów 
odpowiada, ma gestię w stosunku do mniej niż 
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połowy finansów publicznych w Polsce, albo bym 
się podał do dymisji. A jak się przynosi budżet, 
w którym się mówi, że inflacja wyniesie 3,3% – 
to jest śmiech na sali po prostu – to oczywiście 
pojawiają się różnego rodzaju propozycje, które 
mają to zmienić.

Ten budżet… Wszystko o nim mówiono, tłu-
maczono na lewo i prawo. No ale, proszę państwa, 
ten król jest nagi. Po pierwsze, nierealne założe-
nia. To, co tutaj mówił pan senator Bierecki, że 
chodzi o oczekiwania inflacyjne, powoływał się 
na Miltona Friedmana, który mówił o tym, że 
trzeba studzić oczekiwania inflacyjne, bo jak są 
oczekiwania inflacyjne, to wtedy ta inflacja wy-
bucha… Studzi je bank centralny, ale nasz aku-
rat nie studził. A pan senator powiada: tu chodzi 
o to, że jak my w budżecie podamy tę prawdziwą 
inflację, te siedem z czymś czy 8%, no to my roz-
budzimy oczekiwania inflacyjne, a jak podamy 
3,3%, to oczekiwań inflacyjnych nie będzie. No, 
jak widzę, pan senator Bierecki, chociaż może 
o tym nie wie, jest wiernym uczniem takiego 
osiemnastowiecznego filozofa brytyjskiego, nie-
jakiego Georga Berkeley’a. On stworzył taką teo-
rię bytów obserwowanych i stwierdził, że rzeczy 
istnieją o tyle, o ile je widzimy, a jeżeli ich nie wi-
dzimy, to nie wiadomo, czy istnieją. A więc np. 
stół, jeżeli na niego patrzę i widzę, to on jest, a jak 
się odwrócę, to nie wiadomo, czy jest. Wiecie, jak 
skończył? Kiedyś w kuchni się cofał i przewrócił 
się, potknął o stołek, bo był przekonany, że tego 
stołka tam nie ma, i złamał nogę. I to przesłanie, 
że tak powiem, przekazuję nieobecnemu tu panu 
senatorowi Biereckiemu, żeby jednak uważał.

To samo, jeśli chodzi o fundusze pozabudże-
towe. Przecież nie o to chodzi, że one istnieją, bo 
one zawsze istniały, tylko o to, że wyście je roz-
dęli do niemożliwych rozmiarów. Do tego jesz-
cze fundusz covidowy – parę osób o tym tutaj 
mówiło – do którego Najwyższa Izba Kontroli 
nie ma dostępu. No przecież to jest jakaś para-
noja zupełna.

Wydatki niewygasające to jest równoległy bu-
dżet. Zawsze były, jakieś minimalne, ale teraz są 
wielomiliardowe. Wreszcie te obligacje, które roz-
dajecie na lewo i prawo, a szczycicie się niskim de-
ficytem. Co to znaczy? Wypuszczam obligacje i te 
obligacje przekazuję a to telewizji, a to uczelni, a to 
jakiejś firmie itd. No po prostu w finansach rzą-
dzicie się jak w jakimś folwarku, łamiąc wszelkie 
zasady, wszelkie reguły. Po prostu powodujecie, 
że wszystko to staje się nieprzejrzyste.

Pan senator Bierecki mówił o  Unii Euro-
pejskiej, że tam przecież też jest inf lacja, 
a Europejski Bank Centralny nie podwyższa stóp. 
No, ale średnia inflacja w Unii Europejskiej to 
4,3%, a u nas 8%. To po pierwsze. Po drugie, tam 
jest bardzo niska inflacja bazowa. Może pan sena-
tor Bierecki nie wie o tym, no to mu mówię. Więc 
tu nie ma co porównywać, my jesteśmy po prostu 
w innej sytuacji. I tutaj trzeba działać.

Wydatki inwestycyjne. Położyliście te wydatki 
kompletnie, a to one będą decydowały o rozwo-
ju Polski – nie konsumpcja, którą nakręcaliście 
przez wiele lat. Tempo wzrostu już spada i będzie 
spadać.

Ale budżet… Powiedziałbym tak: zdemolo-
waliście finanse publiczne, po prostu je zdemo-
lowaliście, ale to nie jest jedyny obszar, który 
zdemolowaliście. I dyskusja nad tym budżetem 
jest świetną okazją do tego, żeby przypomnieć 
parę spraw. Otóż zaczęliście swoje rządy od zruj-
nowania Trybunału Konstytucyjnego. Zrobiliście 
z niego organ marionetkowy, pośmiewisko, in-
stytucję kompletnie bez autorytetu. Aż przykro 
patrzeć.

Zaraz potem rzuciliście się na media publicz-
ne, w największym stopniu na telewizję publicz-
ną. Zamieniliście ją w partyjną tubę, w szczujnię 
przeciwko opozycji politycznej. No, ostatnio pró-
bowaliście zniszczyć także media niezależne. To 
się na szczęście nie udało. A tak na marginesie 
wspomnę, że wasz, że tak powiem, przyjaciel 
i pobratymiec Viktor Orbán na jednym z przy-
jęć międzynarodowych został zapytany, jak to się 
dzieje, że tak długo utrzymuje władzę. Powiedział: 
po prostu nie ma wolnych mediów, media muszą 
nam sprzyjać. Tak jest, to samo chcieliście zro-
bić tutaj.

Po trzecie, zniszczyliście niezależną prokura-
turę. Przekształciliście ją po prostu w organ wy-
korzystywany do politycznej walki.

Po czwarte, cały czas trwa atak na sądy, czę-
ściowo udany. No, częściowo to się udało, na 
szczęście jeszcze nie do końca. Ścigacie niezależ-
nych sędziów, ale poza polityką te sądy po prostu 
gorzej działają. Dzisiaj obywatele to odczuwają, 
sprawy się ciągną. Taki jest efekt wspaniałych 
reform pana Ziobry, niestety firmowanych także 
przez państwa.

Po piąte, skłóciliście Polskę z Unią Europejską. 
Skutki tego są fatalne, nie tylko te finansowe. 
A  tak na margniesie: gdyby te euro wreszcie 
napłynęły do Polski, udałoby się umocnić kurs 
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złotego, a to by wpłynęło na spadek cen wszyst-
kich importowanych towarów, w tym także su-
rowców. No, tego nie potraficie zrobić, jesteście 
więźniami pana Ziobry. Ale jest jeszcze druga 
sprawa. Polska po prostu straciła na znaczeniu 
w Unii Europejskiej, trudno nam jest przeforso-
wać nasze postulaty.

Po szóste, pandemia. To jest trudna sprawa, 
ale niestety jeden z najwyższych wskaźników 
zgonów ma właśnie Polska. To świadczy o waszej 
bezradności, o nieumiejętności. A wiemy, dlacze-
go nie podejmujecie żadnych działań. Ponieważ 
obawiacie się o słupki sondażowe. To jest ten 
grzech zaniechania, który was po prostu obciąża 
i pokazuje zupełny brak odpowiedzialności, od-
wagi w rządzeniu.

Wreszcie po siódme, podcinacie kolejny filar 
demokracji. Podcięliście go i podcinacie w dal-
szym ciągu. Mówię tutaj o parlamencie, na szczę-
ście nie o Senacie. Ale czym stał się Sejm? No, ja 
sądzę, że nawet państwo – kieruję te słowa do se-
natorów PiS – widzicie, co tam się dzieje: łamanie 
regulaminu, łamanie konstytucji, parodie debaty, 
parodie pracy nad ustawami. To jest po prostu 
jakaś farsa to, co tam się odbywa. Ale mało tego. 
Opozycja tam jest ograniczana, tępiona, ale tego 
było za mało, trzeba było jeszcze zastosować pod-
słuchy, trzeba było jeszcze użyć tego Pegasusa, bo 
było za mało. To jest rzecz w kraju demokratycz-
nym, w kraju europejskim zupełnie niebywała 
i na pewno ta sprawa nie zostanie pozostawiona 
sama sobie, żeby cichutko umarła.

Po ósme, nie potraficie nawet przygotować 
porządnie reformy podatkowej. O tym było już 
wiele mówione, nie będę powtarzał tego wszyst-
kiego. Ale przecież ten bałagan to nie jest dzie-
cięca choroba, jak niektórzy z was mówią. To jest 
efekt propagandy sukcesu i chęci, żeby koniecznie 
wprowadzić to na tyle wcześnie przed wyborami, 
żeby to jeszcze zadziałało. Efekty znamy.

(Sygnał timera)
Tak na marginesie: korzyści dla emery-

tów o niskich dochodach – już kończę, Panie 
Marszałku – które miały wynosić ok. 100 zł, 
150 zł itd., zostaną zjedzone nie tylko przez in-
f lację, ale również przez to, że nie będą już wy-
płacane czternaste emerytury. A  czternaste 
emerytury były właśnie dla emerytów o  ni-
skich dochodach. Dokładnie te 100 zł z czterna-
stej emerytury to jest prawie tyle, ile ten Nowy 
Ład przyniesie. Tak więc i tutaj mamy do czynie-
nia z pewnego rodzaju zwyczajnym oszustwem 

oprócz całego bałaganu, który prawdopodobnie 
będzie jeszcze większy.

Budżet jest teraz jakby wisienką na tym torcie, 
choć nie wiem, czy to jest tort. On na koniec poka-
zuje, że jeszcze zabraliście się za finanse publicz-
ne w taki sposób, w jaki się zabraliście. W 2015 r. 
wygraliście wybory, głosząc hasło „Polska w ru-
inie”. Wtedy wszyscy pytali, o co chodzi, dlaczego 
w ruinie itd. Tymczasem okazuje się, że to nie było 
hasło dotyczące przeszłości, tylko to była obietnica 
wyborcza, którą jako jedną z niewielu udało wam 
się zrealizować. Dziękuję. (Oklaski)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pan senator Kwiatkowski 

– 5 minut.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senato- 
rowie!

Senator, którego nie wymienię z nazwiska, 
w kontekście mojej wypowiedzi mówił: to gruba 
propaganda, a my, PiS budujemy drogi dla Polek 
i Polaków. No to zobaczmy, jak budujecie te drogi 
w praktyce: czy dla mieszkańców, czy tylko dla 
ruchu tranzytowego, czego symbolem w moim 
wystąpieniu była rządowa limuzyna. Bo jak wszy-
scy wiemy, w Polsce prawie wszystkie minister-
stwa, urzędy centralne, organy konstytucyjne są 
w Warszawie. Mówiłem o tym w kontekście np. 
tzw. drogi ekspresowej S14, czyli zachodniej ob-
wodnicy Łodzi, która stanowi uzupełnienie ringu 
autostradowego wokół tego miasta. Zarzut sfor-
mułowałem tak, że budujecie drogi, które mają 
służyć nie mieszkańcom, a tym, którzy jeżdżą 
po kraju – to też jest oczywiście potrzebne – czy-
li ruchowi tranzytowemu, a nie regionalnemu 
i lokalnemu. Bo jak budujecie te drogi? W przy-
padku S14 zlikwidowaliście lub ograniczyliście 
część węzłów, które były zaprojektowane w ra-
mach prac projektowych drogowo-infrastruk-
turalnych – uwaga – za rządów Platformy. Tak, 
to wina Tuska. Tusk zaplanował zjazdy z drogi 
ekspresowej S14 dla mieszkańców Łodzi, któ-
re potem PiS zlikwidował albo ograniczył. Tak, 
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wina Tuska, że dbał o mieszkańców Łodzi. Wy 
o nich nie dbacie, mówię to ze smutkiem. Węzeł 
„Teofilów” zaproponowaliście – uwaga – w jaki 
sposób? Zaproponowaliście, że wybudujecie go 
w taki sposób, że od strony 760-tysięcznej Łodzi 
nie będzie wjazdu na drogę S14, że od strony kil-
kudziesięciotysięcznego osiedla Teofilów nie bę-
dzie wjazdu na autostradę, będzie za to od strony 
małej gminy, która sąsiaduje z Łodzią. Geniusze, 
geniusze Karpat, jak powiedziałby ktoś złośliwy. 
Tak, budujecie te drogi, ale nie dla mieszkańców 
i będę to powtarzał.

Jest mi wstyd, bo kiedy rozmawiam z miesz-
kańcami Łodzi, nie jestem w stanie im odpowie-
dzieć na pytanie, dlaczego buduje się autostrady 
czy drogi ekspresowe, do których oni nie mogą 
dojechać. Więcej: zlikwidowaliście węzeł z alei 
Włókniarzy, który był planowany od zawsze, wę-
zeł kluczowy z punktu widzenia interesów miesz-
kańców nie tylko Łodzi, ale także Zgierza. Nie 
wypowiadam się – bo byłaby to tępa, gruba pro-
paganda – o układzie komunikacyjnym w Jeleniej 
Górze. Nie wypowiadam się, jak powinny prze-
biegać tam drogi dojazdowe i czy Karkonoska 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej 
Górze, która jest przy ulicy Lwówieckiej 18, po-
winna mieć dojazd z prawej czy z lewej, bo się na 
tym nie znam. I nie miałbym odwagi, nie mając 
elementarnej wiedzy, wypowiadać się o propa-
gandzie i układzie komunikacyjnym innego mia-
sta, w którym najwidoczniej ten senator nawet 
nie był. A gdyby tam pojechał, mieszkańcy tego 
miasta na taczkach by go wywieźli po tym, jak po-
wiedział, że tak doskonale i niepropagandowo bu-
duje się drogi, do których później nie ma dojazdu.

Ciekawe jest dla mnie również to, że o połą-
czenie 2 ważnych dróg, ważnych szczególnie dla 
wschodniej Polski, Via Carpatia i Via Baltica, mu-
szą się upominać senatorowie z Polski central-
nej i północnej, a nie ci senatorowie, którzy tam, 
na Podlasiu, mieszkają. Tak, to my zgłosiliśmy 
tę poprawkę. Jest mi wstyd, że nie zgłosili jej se-
natorowie z Podlasia, za to mam nadzieję, że oni 
przynajmniej tę poprawkę poprą.

Jeżeli w przypadku S14 nie zrobimy tych dróg 
i węzłów zapisanych pierwotnie w projektach 
Platformy Obywatelskiej… Ja w swoim pierw-
szym wystąpieniu w ogóle o tym nie mówiłem, 
bo mnie polityka nie interesuje. Mnie interesu-
je, jak rozwiązywać problemy mieszkańców. Ale 
jeżeli pan senator chce o polityce, to tak, PiS po-
winien w tej sprawie ze wstydu się schować. Wy 

proponujecie, żeby do węzłów autostradowych czy 
dróg ekspresowych, jak w przypadku S14, dojeż-
dżać dwujezdniowymi ulicami, które już dzisiaj 
są zakorkowane. Naprawdę taką macie propo-
zycję dla mieszkańców? Będę bronił na tej sali 
interesów mieszkańców Łodzi i województwa 
łódzkiego zawsze wtedy, kiedy one są racjonalne.

A tak na koniec, Panie Senatorze… Antoine de 
Saint-Exupery w „Małym Księciu” powiedział: 
„Idąc prosto przed siebie, nie można zajść dale-
ko”. Czasami do tej drogi trzeba dojechać, wjechać 
na nią, a czasami z niej zjechać. Jak się jedzie tyl-
ko prosto, to się dojeżdża do pierwszego zakrętu.

(Sygnał timera)
Chcecie wypaść na tym zakręcie, to wypadaj-

cie, ale pozwólcie, że my, obywatele, zostaniemy 
na polskiej drodze, która czasami wiedzie prosto, 
czasami zakręca, ale zawsze prowadzi nas do celu, 
jakim jest racjonalny interes obywateli, których 
na tej sali reprezentujemy. Ja również reprezen-
tuję i będę reprezentować ich interesy. Dziękuję 
bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Mróz – 5 minut.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senato - 
rowie!

Ja nie wiem, Panie Marszałku, czy to nie po-
winno być 15 minut: 5 minut na sprostowanie wy-
powiedzi pana marszałka Borowskiego, 5 minut 
na wypowiedź senatora Kwiatkowskiego i 5 minut 
na ten mój drugi głos.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ja pana nie 
wymieniałem z nazwiska.)

(Marszałek Tomasz Grodzki: Nie ma takiej 
opcji, Panie Senatorze.)

Panie Marszałku, nie można w 5 minut tyle 
sprostować, ale postaram się, zrobię, co się da.

Pan marsza łek Borowski powiedzia ł 
o  Pegasusie, o  praworządności, o  Trybunale, 
niemalże o wszystkim, a najmniej o budżecie. 
To nie ta debata, Panie Marszałku. Ale jeże-
li chodzi o kwestie budżetowe, to tak, były duże 
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wydatki z funduszy pozabudżetowych. Głównym 
funduszem pozabudżetowym był fundusz co-
vidowy, który ratował polskich przedsiębior-
ców. Ja pamiętam wypowiedzi pana marszałka 
Borowskiego, pana senatora Szejnfelda, którzy 
tutaj się awanturowali, że jest za mało wspar-
cia dla polskich przedsiębiorców. Gdybyśmy 
nie uruchomili funduszu covidowego działają-
cego poza budżetem państwa, nie moglibyśmy 
dzisiaj mieć jednego z najniższych wskaźników 
bezrobocia w Unii Europejskiej ani dynamicz-
nie rozwijającej się gospodarki, wzrostu gospo-
darczego, który przecież jest obiektywny, jeżeli 
chodzi o statystyki. Przeszliśmy COVID dzięki 
temu, że uruchomiliśmy gigantyczne pieniądze 
poprzez Polski Fundusz Rozwoju dla polskich 
przedsiębiorców. I teraz to jest zarzut? Mogliśmy 
tych pieniędzy po prostu nie uruchomiać i by-
śmy mieli to, co było w latach dziewięćdziesią-
tych za Leszka Balcerowicza. Jeden z senatorów 
nie tak dawno na Twitterze czy na Facebooku, 
już nie pamiętam, pisał, jak tęskni za Leszkiem 
Balcerowiczem. To był senator tej kadencji. 
Zastosuję ekwilibrystykę słowną pana senatora 
Kwiatkowskiego i go nie wymienię. Ja nie tęsknię 
za Leszkiem Balcerowiczem i myślę, że większość 
Polaków nie tęskni za Leszkiem Balcerowiczem. 
Gdybyśmy nie pomogli polskim przedsiębiorcom, 
tobyśmy dzisiaj mieli wskaźnik bezrobocia na po-
ziomie 10–15%, a nie na poziomie, w zależności od 
tego, czy liczymy polską metodologią, czy unij-
ną, porównawczą… Jesteśmy chyba trzecim kra-
jem o najniższym wskaźniku bezrobocia w Unii 
Europejskiej. To jest jedna kwestia.

Druga kwestia to wydatki niewygasające. 
Panie Marszałku, czy pan wie, jakie są wydat-
ki niewygasające? 7–8 miliardów. Co to jest 7 
lub 8 miliardów zł z 2021 r.? Czy chcemy, żeby 
przedsiębiorcy… żeby inwestycje nie zostały zre-
alizowane, czy też umożliwimy kontynuację tych 
inwestycji? Przy wydatkach na poziomie 400 mi-
liardów zł te 7 czy 8 miliardów… Chcemy, żeby 
można było płynnie realizować inwestycje po-
trzebne polskiemu społeczeństwu.

Pan senator Kwiatkowski. Panie Senatorze, ja 
oczywiście nie będę się wypowiadał co do tego 
czy innego zjazdu. Ja tego w swoim wystąpieniu 
w ogóle nie poruszałem, nie mówiłem, czy powi-
nien być taki zjazd czy nie taki zjazd w Łodzi, bo 
tego nie wiem, nie jestem mieszkańcem Łodzi. 
Nieraz przejeżdżam przez Łódź, jadąc z Jeleniej 
Góry do Warszawy pięknymi autostradami, 

obwodnicami, które są wybudowane. I jeżeli pan 
dzisiaj mówi, że pan nie robi polityki, że powie-
dziano, że wina Tuska, to ja powiem jedną rzecz. 
Niech ten Tusk tę drogę S14 by zbudował. Trzeba 
było zbudować tę drogę za rządów Platformy 
Obywatelskiej. Byście zrobili zjazdów, ile byście 
chcieli. Byście to zaprojektowali, coś wykreślili, 
wygumkowali, nie wiem. Byście zjazdy zrobili 
co 100 m. Trzeba było to wybudować. Ale to jed-
nak my dzisiaj budujemy te obwodnice. To jed-
nak my dzisiaj, Panie Senatorze, budujemy dla 
Łodzi, gdzie pani Zdanowska krytykuje ten rząd 
na każdym kroku. Ile my dzisiaj realizujemy in-
westycji centralnych, doceniając Łódź, docenia-
jąc mieszkańców, którzy tam mieszkają? Ja się, 
Panie Senatorze, nie będę wypowiadał na temat 
tego, czy jeden lub drugi zjazd powinien być na 
tej drodze zrobiony tak, czy nie tak, bo nie jestem 
mieszkańcem i nie jestem budowlańcem. Na pew-
no nikt nie projektował tego złośliwie. Ci, którzy 
jeżdżą obwodnicami, ci, którzy jeżdżą autostra-
dami, ci, którzy jeżdżą drogami, także S14, to też 
są obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Być może 
nie mieszkańcy Łodzi, a być może częściowo tak-
że mieszkańcy Łodzi. Warto byłoby o tym, Panie 
Senatorze, opowiadać. A jak już pan mówi, gdzie 
mieści się KPSW, to powiem, że ta ulica się tro-
szeczkę inaczej nazywa. O jedną literkę się pan 
pomylił. Nie będę…

(Sygnał timera)
Koniec czasu. Ciężko tyle różnych nieprawdzi-

wych informacji prostować. Pan marszałek pryn-
cypialnie powiedział, że mam tylko 5 minut, więc 
dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi za pryncy-
pialne podejście. Rzeczywiście debata jest emocjo-
nalna, ale pewnych zapisów regulaminu musimy 
przestrzegać. Z nazwiska pan wymienił pana se-
natora Kwiatkowskiego, więc 3 minuty będę mu 
musiał przyznać na sprostowanie.

Pan senator Borowski, 5 minut.

SenatoR 
marek Borowski 

Panie Marszałku, aż się trochę boję polemizo-
wać z panem senatorem Mrozem, bo pan senator 
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strasznie się denerwuje. Boję się, żeby się coś nie 
stało, ale mimo wszystko spróbuję.

Przypomina mi się, jak słucham pana sena-
tora, tego, w jaki sposób pan senator ze mną po-
lemizuje – notabene dość skromnie mnie pan, że 
tak powiem, dotknął, odnosząc się do tego wszyst-
kiego, co mówiłem – to przypomina mi się taka 
anegdota o studencie, który studiował chyba bio-
logię. Kiedy go spytano przed egzaminem, jak jest 
przygotowany, powiedział, że jest świetnie przy-
gotowany, ale tylko z jednego tematu, mianowicie 
z węża. „A inne tematy?” – ktoś pyta. „Dam so-
bie radę” – mówi. Wchodzi na egzamin, a profe-
sor mówi: „Proszę mi powiedzieć o słoniu”. A on 
mówi: „Słoń? Słoń, Panie Profesorze, to jest takie 
duże zwierzę, ciężkie. Charakterystyczną cechą 
słonia jest jego trąba. A trąba, Panie Profesorze, 
bardzo przypomina węża. A wąż”… No i tu już 
mówił o wężu, dalej jakoś poszło. I pan, Panie 
Senatorze, zrobił mniej więcej w taki sam spo-
sób. Ja mówiłem o tym, że tych funduszy jest 
36 i wy je rozdęliście do niemożliwości, a pan 
się skupił na funduszu covidowym. Bardzo do-
brze. Ale o funduszu covidowym powiedziałem, 
że tam Najwyższa Izba Kontroli nie ma wejścia. 
Niech pan to jakoś załatwi. Pan jest takim apolo-
getą tego rządu i jego polityki finansowej, że po-
winien pan pójść i powiedzieć, że koniec, więcej 
pan nie będzie bronił tego rządu, jeśli nie załatwią 
tej sprawy, żeby NIK mógł tam wejść i powiedzieć 
obywatelom, co tam się dzieje.

A  co pan powie np. o  Funduszu Sprawie-
dliwości w resorcie pana Ziobry? Przecież to jest 
skarbonka partyjna. Pan Ziobro, minister z tego 
funduszu wydziela pieniądze absolutnie na co 
chce, nie tylko na pomoc ofiarom przestępstw 
i sprawy postpenitencjarne, bo do tego był ten 
fundusz powołany, ale także na to, w przypadku 
czego uważa, że uzyska jakieś korzyści, już nie 
mówiąc o tym, że dał na tego Pegasusa. O tym 
mówiłem, Panie Senatorze, i tym trzeba się zająć. 
Jak nie będzie takich przypadków, to ja nie będę 
tego krytykował.

Jeżeli chodzi o wydatki niewygasające, to prze-
cież nie polega to na tym… One dzisiaj to, jak pan 
mówi, 7 miliardów czy 8 miliardów zł, ale w prze-
szłości takich kwot nie było, to były zupełne ewe-
nementy. A poza tym to się wpisuje w całą tę taką 
rozchełstaną politykę finansową.

A reguła wydatkowa? Została poluzowana, 
słusznie, sam za tym głosowałem, trzeba to było 
zrobić. Ale tę regułę wydatkową dalej omijacie, bo 

wypłacacie się obligacjami. To jest  po prostu je-
den z elementów rozbijania finansów publicznych.

I naprawdę, Panie Senatorze, ja znam pana 
zainteresowania, pan się wypowiada na te te-
maty i jest pan bardzo zaangażowany. Zapewne 
są sprawy, w przypadku których pan ma rację 
w tych polemikach, ale żeby być całkowicie wia-
rygodnym, trzeba dostrzegać także wady, błędy 
i umieć je skrytykować. Inaczej senator staje się 
tylko takim janczarem, a to chyba nie jest rola, 
która by panu odpowiadała. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
łek Marek Pęk)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pan poseł Krzysztof Kwiatkowski – w trybie 

sprostowania.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senato- 
rowie!

Pan senator Mróz, odnosząc się do mojej wy-
powiedzi, mówił, że trzeba było te drogi wybu-
dować, a to my je wybudowaliśmy i ci, którzy 
jeżdżą – pan powiedział „ci, którzy jeżdżą”, aż so-
bie to zapisałem – S14, o tym zaświadczają. Panie 
Senatorze, najgorsze jest to, że pan wierzy we wła-
sną propagandę. Nikt trasą S14 nie jeździ, bo jej 
jeszcze nie wybudowaliście, jest ona w budowie. 
I to jest najlepsze podsumowanie argumentów, 
którymi pan się posługuje.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Pan senator Mróz. Domyślam się, że w trybie 
sprostowania.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Albo pan senator mnie nie zrozumiał, albo 
chce być tak złośliwy. Przecież jestem świadomy 
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tego, że S14 jeszcze jest budowana, bo sam pan to 
mówił. Powiedziałem to tak, że trzeba było tę S14 
zbudować, to wtedy byście sobie porobili te zjaz-
dy, jak chcieliście. I bardzo dobrze pan o tym wie. 
A innych rzeczy już nie będę prostował, bo trzeba 
byłoby mówić nie 3 minuty, tylko 15 minut, więc 
machnę na to ręką. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina, drugie wystąpienie – 5 

minut.

SenatoR 
k azimierz kleina 

Panie Marszałku, w nawiązaniu do tych wy-
stąpień, w  których mówiono o  budowie dróg 
ekspresowych i  autostrad, chcę podać liczby, 
wynalazłem dokładne liczby. Za czasów rzą-
du Platformy Obywatelskiej i PSL wybudowano 
885 km autostrad, 1 tysiąc 207 km dróg ekspre-
sowych, 1 tysiąc 350 km dróg klasy G lub GP, tj. 
dróg głównych lub dróg głównych ruchu przy-
spieszonego, łącznie 3 tysiące 442 km dróg. Za 
czasów rządów PiS… To nie tyle samo czasu, jesz-
cze rok państwu został. Za rządów PiS wybudo-
wano 178 km autostrad – wcześniej było 885 km; 
1 tysiąc 200 km dróg ekspresowych – porówny-
walna liczba; 178 km dróg klasy G lub GP – za 
czasów Platformy 1 tysiąc 350 km. Z tym że dro-
gi wybudowane w 2015 r., które były oddawane 
późną jesienią, już za czasów rządów PiS, zostały 
zaliczone tak, jakby były wybudowane przez PiS. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że l ista mówców zosta ła 

wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatoro-

wie Gromko, Pęcherz, Godyla, Gorgoń-
Komor, Morawska-Stanecka, Tyszkiewicz, 
Kołacz-Leszczyńska…

(Rozmowy na sali)

Proszę?
(Senator Aleksander Szwed: Nie, nie, dobrze.)
…Komarnicki, Matecka, Czelej i Pęk złożyli 

swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*. 
Pan senator Szwed wygłosił swoje wystąpienie.

(Senator Marek Borowski: Nie, ale…)
Wygłosił.
(Senator Marek Borowski: Senator Szwed nie 

składał?)
Nie.
(Senator Aleksander Szwed: Jak wygłosiłem, 

to nie złożyłem.)
(Wesołość na sali)
Informuję, że wnioski o charakterze legisla-

cyjnym na piśmie złożyli senatorowie Czarnobaj, 
Arndt, Wcisła, Małecka-Libera, Szejnfeld, Libicki, 
Kochan, Bober, Bieda, Świlski, Konieczny, 
Godyla, Kobiak, Lamczyk, Sekuła, Gorgoń-
Komor, Jazłowiecka, Klich, Bieda z grupą 5 se-
natorów, Rotnicka, Kwiatkowski, Dunin, Kleina, 
Bosacki, Tyszkiewicz, Komarnicki, Czarnobaj, 
Kochan z grupą 15 senatorów, Rybicki, Grodzki, 
Gawłowski, Gromek.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Panie 
Marszałku, mogę o coś zapytać?)

Tak.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Był też wniosek złożony przez senatorów 
Kleinę, Wcisłę i Kwiatkowskiego, a nie słyszałem, 
żeby go pan wymienił.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Nie było?
(Rozmowy na sali)
Pan senator Kwiatkowski jest, być może nie 

zostało to zgrupowane. Sczytywałem z protokołu.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Wolałem się 

upewnić, bo to istotny wniosek, dotyczący Via 
Carpatia i Via Baltica.)

Dobrze, wnioski pana senatora są tutaj.
(Rozmowy na sali)
Nie, nie. W kilku przypadkach jest to po pro-

stu wpisane…
(Senator Aleksander Szwed: Pogrupowane.)

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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W protokole jest jedno nazwisko plus grupa 
senatorów i dlatego…

(Senator Aleksander Szwed: Tu jest 3 senato-
rów: Morawska-Stanecka, Małecka-Libera…)

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: 
Ko nieczny…)

(Senator Aleksander Szwed: Tak, jest.)
Tak?
Dobrze, ja to wszystko za chwilkę uzupełnię.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy… A, przepraszam.
Zostały złożone wnioski legislacyjne.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków, ewentualnie 
zabrać jeszcze głos? Nie.

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

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych o ustosunkowanie się 
do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone w dru-
gim dniu posiedzenia.

Zamykam dyskusję.
Nie wiem, coś jest pomieszane w  tym 

scenariuszu.
(Senator Aleksander Szwed: Nie, to jest inny…)
Przystępujemy do rozpatrzenia punk-

tu drugiego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla 
kamiennego.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr 602, a sprawozdania komisji – w drukach 
nr 602 A i 602 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nadzwyczajnej 
do spraw Klimatu, panią senator Gabrielę 
Morawską-Stanecką, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozda-

nie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu 
o uchwalonej przez Sejm 17 grudnia 2021 r. usta-
wie o zmianie ustawy o funkcjonowaniu gór-
nictwa węgla kamiennego. Marszałek Senatu 
17 grudnia skierował ustawę do komisji. Po rozpa-
trzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 

2022 r. komisja wnosi, aby Wysoki Senat raczył 
uchwalić załączony projekt uchwały. „Uchwała 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnic-
twa węgla kamiennego: Senat, po rozpatrzeniu 
uchwalonej przez Sejm 17 grudnia 2021 r. ustawy 
o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa 
węgla kamiennego, odrzuca tę ustawę”.

W krótkich słowach chciałabym przedstawić 
Wysokiej Izbie główne przyczyny, które zdecydo-
wały o podjęciu przez komisję takiej decyzji.

Przede wszystkim ustawa de facto jest ustawą 
o pomocy publicznej i jest to oczywiście projekt 
poselski, podczas gdy projekt rządowy teraz jest 
w Komisji Europejskiej… Jest albo jeszcze go tam 
nie ma. I ten projekt poselski zgodnie z postano-
wieniami Regulaminu Sejmu powinien być przez 
marszałek Sejmu… To znaczy, powinno być wy-
stąpienie z wnioskiem o opinię do prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów i powinien 
być wszczęty proces notyfikacji. Ta procedura 
przez marszałek Sejmu nie została zachowana. 
To jest pierwszy i w zasadzie podstawowy powód, 
dla którego generalnie ta ustawa w ogóle nie po-
winna być uchwalona w Sejmie ani nie powinna 
znaleźć się w Senacie.

Ponadto ta ustawa jest niespójna wewnętrz-
nie, bo z jednej strony jej celem jest określenie 
zasad wsparcia publicznego redukcji zdolności 
produkcyjnych, głównie w kopalniach śląskich, 
a z drugiej strony w tej ustawie nie ma ani jed-
nego słowa na temat redukcji tych zdolności 
produkcyjnych.

My na posiedzeniu komisji wskazywaliśmy, 
że w materiałach, jakie zostały przesłane do nas 
przez ministra, tabelki, które zostały dołączone 
i które miały wskazywać z jednej strony kwo-
ty wsparcia w poszczególnych latach do 2031 r., 
a z drugiej strony ograniczenie zdolności wydo-
bywczych, były niespójne, jeżeli chodzi o nazwę. 
Ta ustawa mówi jedynie o redukcji wydobycia, 
za co budżet państwa, a tak naprawdę to nawet 
nie budżet, bo to dofinansowanie ma być doko-
nane trochę poza budżetem – znowu z papierów 
skarbowych, z papierów wartościowych, akcji, 
które będą nabywane w tych spółkach, m.in. 
Polskiej Grupy Górniczej… Inaczej: za co polscy 
podatnicy zapłacą w ciągu najbliższych 10 lat 
28,8 miliarda zł, w tym 20,7 miliarda zł na rzecz 
Polskiej Grupy Górniczej, przy redukcji wydoby-
cia w tym samym czasie jedynie o 6,5 miliona t, 
czyli o 28%.
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Tytuł dodawanego do tej ustawy rozdziału 
– to jest: „Redukcja zdolności produkcyjnych” 
– jest absolutnie nieadekwatny do treści, po-
nieważ treść rozdziału nie mówi absolutnie nic 
o redukcji zdolności produkcyjnych. Ja przypo-
minam, że redukcja zdolności produkcyjnych to 
jest m.in.: redukcja zatrudnienia, redukcja pól 
eksploatacji, ścian, ruchów itp. Tam nic na ten 
temat nie ma.

W ustawie znalazły się również niezrozumia-
łe stwierdzenia. Tu np. podać można dodawany 
art. 5b ust. 2, który stanowi, że zawiesza się spła-
tę zobowiązań do dnia wydania decyzji Komisji 
Europejskiej albo innego zakończenia postępowa-
nia przed Komisją Europejską. W trakcie obrad 
komisji usiłowaliśmy dowiedzieć się od przedsta-
wiciela rządu, jakie to inne zakończenie postępo-
wania mają na myśli wnioskodawcy. No za bardzo 
się nie dowiedzieliśmy.

I chcieliśmy dowiedzieć się również, jaki jest 
ten wskazany inny odpowiedni organ, który też 
występuje w ustawie obok Komisji Europejskiej, 
i też nie uzyskaliśmy odpowiedzi na to pytanie. 
W związku z tym nie mamy wiedzy na temat tego, 
czy gdyby nie uzyskano notyfikacji nie do tej usta-
wy, tylko do tej poprzedniej, to te pieniądze będą 
musiały być zwrócone.

A tutaj już przy poprzednim punkcie porząd-
ku obrad pan senator Gawłowski wspominał, że 
może się skończyć, niestety, tak, jak w sytuacji 
stoczni, i potem trzeba będzie te pieniądze po 
prostu zwrócić.

W związku z tym, uznając, że jedynym ce-
lem ustawy jest uzyskanie podstawy prawnej do 
dalszych dopłat do kopalń, przy jednoczesnym 
pozorowaniu działań restrukturyzacyjnych, 
a jednocześnie nie został dopełniony obowiązek 
notyfikacyjny, komisja zdecydowała o odrzuce-
niu tej ustawy i zarekomendowaniu Wysokiemu 
Senatowi właśnie takiego sposobu postępowania. 
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 

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

SenatoR SPRaWozdaWca 
doroTa ToBiszowsk a 

Panię Marszałku! Panie Ministrze! Panie 
Dyrektorze Generalny! Panie Pośle Wnioskodawco! 
Wysoki Senacie!

Jako senator sprawozdawca w imieniu Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przybli-
żę Wysokiemu Senatowi cel i przedmiot ustawy 
oraz przedstawię sprawozdanie, zamieszczo-
ne w  druku senackim nr  602  B, z  przebiegu 
posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, które odbyło się w dniu 5 stycz-
nia 2022 r.

Wysoki Senacie, ustawa stanowi podstawę 
prawną systemu wsparcia publicznego dla sek-
tora górnictwa węgla kamiennego, który został 
określony w rządowych dokumentach strategicz-
nych, przyjętych w celu stopniowego wygaszania 
działalności wydobywczej węgla kamiennego. 
System ten polegać będzie w szczególności na 
udzieleniu dopłat do redukcji zdolności produk-
cyjnych przedsiębiorstw górniczych oraz po-
kryciu kosztów wynikających z  zakończenia 
wydobycia węgla kamiennego i likwidacji jedno-
stek produkcyjnych, które nie są związane z bie-
żącą produkcją.

Ustawa nakłada na ministra właściwego do 
spraw gospodarki złożami kopalin obowiązek 
określenia w drodze rozporządzenia m.in. szcze-
gółowych warunków systemu wsparcia w zakre-
sie dopłat, w tym sposobu ustalania ich wysokości, 
warunków i trybu przyznawania, a także ich 
rozliczania. Jednocześnie ustawa przewiduje, że 
udzielanie i rozliczanie dopłat oraz funkcjonowa-
nie przedsiębiorstwa górniczego i wchodzących 
w jego skład wyznaczonych jednostek produkcyj-
nych w ramach systemu wsparcia będzie podlega-
ło monitoringowi, kontroli i weryfikacji.

Szanowny Senacie, ustawa ma wejść w ży-
cie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjono-
waniu górnictwa węgla kamiennego pochodzi 
z przedłożenia poselskiego. Za przyjęciem usta-
wy opowiedziało się 276 posłów, 11 było przeciw, 
165 posłów wstrzymało się od głosu. To tytułem 
wyjaśnienia, o jakiej ustawie mówimy.

Wysoki Senacie, na posiedzeniu komisji 
obecni byli pan Piotr Pyzik, obecny tutaj pod-
sekretarz stanu w  Ministerstwie Aktywów 
Państwowych, pan Jonasz Drabek, dyrek-
tor Departamentu Górnictwa w  MAP, pan 
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poseł Kozik, który jest posłem wnioskodaw-
cą, jak również pan Jacek Partyka, zastępca 
dyrektora Departamentu Wspierania Polityk 
Gospodarczych w Ministerstwie Finansów. Pan 
poseł wnioskodawca przybliżył kulisy tej inicja-
tywy poselskiej, która nie jest tylko pokłosiem 
zawartej umowy społecznej, ale również, albo 
przede wszystkim, ma zapobiec powstaniu nie-
kontrolowanej zapaści lub nawet upadłości spółek 
Skarbu Państwa. Mówimy tutaj o spółkach gór-
niczych. Chodzi o długoterminową, systematycz-
ną i kompleksową pomoc. Mowa tu o 73 gminach, 
które będą dotknięte transformacją sektora gór-
niczego, mowa o ok. 82 tysiącach miejsc pracy 
i o ponad 400 tysiącach miejsc pracy w sektorze 
okołogórniczym.

Nowy system wsparcia skierowany jest do 
3 podmiotów. Chodzi mianowicie o Polską Grupę 
Górniczą SA, Tauron Wydobycie SA i Węglokoks 
Kraj SA. Założenia projektu ustawy były kon-
sultowane z MAP, tj. z Ministerstwem Aktywów 
Państwowych.

Na co należałoby w moim odczuciu jako spra-
wozdawcy zwrócić uwagę? Na następujące kwe-
stie. Zadawane były pytania przez poszczególnych 
senatorów, m.in. przez pana senatora Adama 
Szejnfelda, przez senatora Piechę, również przez 
senatora Lamczyka. Dotyczyły one kwestii zwią-
zanych z ilością wydobycia, pytano, kiedy będzie 
wygaszany sektor wydobycia węgla kamienne-
go, o notyfikację, prenotyfikację itd. W moim 
odczuciu… Może kilka odpowiedzi tutaj zacytuję, 
ale przedstawię też opinię Biura Legislacyjnego. 
Biuro Legislacyjne wniosło 5 uwag o charakterze 
szczegółowym, na podstawie których w trakcie 
dyskusji zrodziły się poprawki.

Pierwsza poprawka, legislacyjna… Zarówno 
poprawka nr 1, jak i poprawki nr 2 oraz 3, wszyst-
kie, muszę to zaznaczyć, uzyskały jednogłośne 
poparcie całej Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności. Chciałabym to podkreślić, usły-
szawszy to, co powiedziała moja przedmówczyni 
o tej ustawie i o głosowaniu. Poprawka nr 2 to była 
poprawka zgłoszona przez panią przewodniczą-
cą Marię Koc i dotyczyła tego, że środki przeka-
zywane przedsiębiorstwu górniczemu nie będą 
podlegały egzekucji sądowej i administracyjnej. 
Ta poprawka, Wysoki Senacie, była uzgadnia-
na z Ministerstwem Aktywów Państwowych. 
Trzecia poprawka, nad którą głosowaliśmy na 
posiedzeniu komisji gospodarki, miała charak-
ter typowo porządkowy. Powtarzam, że nad 

wszystkimi 3 poprawkami jednogłośnie głoso-
wano za.

Jeżeli chodzi o odpowiedzi, które padły zarów-
no ze strony pana dyrektora Drabka, jak i pana 
ministra Pyzika, to powiem przede wszystkim, 
że został złożony wniosek prenotyfikacyjny. On 
generalnie nie ma formalnego zakończenia, ale, 
jak dowiedzieliśmy się na posiedzeniu komisji, 
dyrektor generalny Komisji Europejskiej dał wy-
raźny przekaz, aby Polska złożyła wniosek noty-
fikacyjny. Ministerstwo Aktywów Państwowych 
złoży taki wniosek, o to też senatorowie zapyta-
li na posiedzeniu komisji, w tym miesiącu, czyli 
w styczniu 2022 r., takie zapewnienie dostaliśmy. 
Kwestia wniosku prenotyfikacyjnego była oma-
wiana przez wiele miesięcy na różnych szcze-
blach i nie będzie on żadnym zaskoczeniem dla 
Komisji Europejskiej, tak usłyszeliśmy na posie-
dzeniu komisji.

Jeżeli chodzi o ograniczenie wydobycia, to ta-
kie pytanie też padło i uzyskaliśmy odpowiedź, 
że w okresie udzielania tej pomocy finansowej, 
a mówimy o latach 2022–2031, to ograniczenie 
będzie wynosiło ok. 10 milionów t węgla.

Było głosowanie nad całością ustawy. 
Przedstawię Wysokiemu Senatowi wyniki tego 
głosowania: 5 głosów – za, 0 – przeciw, 6 senato-
rów wstrzymało się od głosu. Wobec takiego wy-
niku głosowania Komisja Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności pozytywnie zaopiniowała ten 
projekt ustawy. W imieniu Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności jako senator spra-
wozdawca proszę o przyjęcie tej ustawy. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Pan senator Czerwiński.

Do kogo, Panie Senatorze?
(Senator Jerzy Czerwiński: Do obu pań senator.)
Bardzo proszę.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Z tym że to będzie nieco inne pytanie, chociaż 
dotyczące tego samego tematu. 
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Do pani senator: co by się stało, gdybyśmy zre-
alizowali wniosek innej komisji, tej drugiej, nad-
zwyczajnej do spraw klimatu, i odrzucilibyśmy 
tę ustawę, ona nie stałaby się prawem? Czym to 
grozi?

SenatoR 
doroTa ToBiszowsk a 

Mogę, tak?
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Senatorze!
Uzyskaliśmy taką odpowiedź, bo dysku-

towaliśmy o  tym na posiedzeniu komisji, że 
Ministerstwo Aktywów Państwowych chce 
być o krok do przodu, ponieważ został złożony 
wniosek prenotyfikacyjny, a wiadomo, że spra-
wy administracyjne w Europie będą trwały nie 
wiadomo ile, zaś do tego czasu jest jakby taka 
pusta przestrzeń, którą trzeba zagospodarować 
przede wszystkim finansowo. Cóż się stanie? 
Pan minister wspominał o płynności spółek, 
o której jest mowa w tej ustawie. W moim od-
czuciu to też jest bardzo ważna sprawa. Jestem 
pracownikiem Polskiej Grupy Górniczej, więc 
coś wiem na ten temat. Na pewno ta ustawa po-
prawi płynność finansową tych spółek. Ale jak 
zakłada ta ustawa, to nie o to konkretnie cho-
dzi. Chodzi o to, żeby wygaszanie sektora, czy-
li branży węgla kamiennego, na przestrzeni lat 
2022–2031 skonstruować tak, żeby poszczegól-
ne kopalnie, które mają być wygaszane, a które 
oznaczone są wstępnie w umowie społecznej za-
wartej pomiędzy stroną rządową a stroną związ-
kową… Chodzi o to, żeby na to były pieniądze 
do czasu, kiedy wniosek notyfikacyjny zostanie 
zatwierdzony przez Komisję Europejską. Może 
tak odpowiem.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Czy mogę dopytać, Panie Marszałku?
(Wicemarszałek Marek Pęk: Tak.)
Czyli może być tak, że gdybyśmy tej ustawy 

w porę nie uchwalili czy też gdyby Sejm nie od-
rzucił wniosku o odrzucenie, to spowodowało-
by to pewne zawirowania społeczne. Ta umowa 
społeczna byłaby w dużym stopniu niewykonalna 
i spowodowałaby niepokoje społeczne.

SenatoR 
doroTa ToBiszowsk a 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Tak. W moim odczuciu tak. I to też wybrzmiało 

na posiedzeniu komisji gospodarki. Zdecydowanie 
tak. Tak jak wspomniałam, na posiedzeniu naszej 
komisji pan minister i dyrektor Departamentu 
Górnictwa, pan Drabek też o tym wspomnieli. 
Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie było tej za-
paści, jeżeli chodzi zarówno o miejsca pracy, jak 
i o tzw. niekontrolowaną upadłość spółek, o któ-
rych tu mowa. Tak że pierwszym krokiem do tego, 
że musimy jako Polska, jako państwo członkowskie, 
realizować postanowienia Unii Europejskiej o wy-
gaszaniu branży węgla kamiennego, była umowa 
społeczna tak, a nie inaczej skonstruowana. No i te-
raz na to są potrzebne pieniądze. Do momentu, kie-
dy będzie notyfikacja, upłynie jakiś czas.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję, Pani Senator.
Czy pan senator chce jeszcze zadać pytanie 

pani marszałek?
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak.)
Bardzo proszę.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Ja 

mogę odpowiadać z miejsca.)
Bardzo proszę.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Moje pytanie ma troszeczkę bardziej ogólny 
charakter. Dotyczy tego wniosku o odrzucenie 
ustawy. Pytanie jest o tyle ogólne, o ile nie po raz 
pierwszy zdarza się tak, że w trakcie obrad inna 
komisja, nazwałbym to, branżowa wypowiada 
się w ten czy inny sposób i często np. proponu-
je poprawki, żeby ustawę uzdrowić, żeby usu-
nąć jakieś błędy, a Komisja Nadzwyczajna do 
spraw Klimatu zawsze czy prawie zawsze chce 
odrzucać ustawy. Jest to komisja nadzwyczajna, 
a komisje nadzwyczajne, o ile dobrze pamiętam, 
mają troszeczkę inny sens. Nie mają dublować 
roli i pracy komisji podstawowych.

I w tejże komisji, co najciekawsze, nie ma prak-
tycznie ani jednego – nie wiem, może państwo 
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mnie poprawią czy pani marszałek mnie poprawi 
– członka PiS, największego klubu.

A więc reasumując, mam takie pytanie: co 
państwo proponujecie w zamian? Oprócz tego, że 
cały czas chcecie odrzucać tego typu ustawy. Czy 
chcecie niepokojów społecznych – bo tym to może 
grozić – czy też macie jakiś konkret? Nie wiem… 

(Sygnał timera) 
…jakieś wyjście z  tego procesu. Nawiasem 

mówiąc, zainicjowanego nie przez Polskę, tyl-
ko w pewnym sensie wymuszonego przez Unię 
Europejską.

SenatoR 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Szanowny Panie Senatorze, odpowiadam.
Po pierwsze, odnośnie do składu Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw Klimatu to ja przypo-
minam panu senatorowi, że senatorowie Prawa 
i Sprawiedliwości sami wypisali się z Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu. Nikt ich z tej 
komisji nie usuwał. Na pierwszym posiedzeniu 
komisji było ich nawet całkiem sporo. A więc ja 
nie wiem, jakie były przyczyny. Myślę, że państwo 
to sami powinni ustalić. To jest pierwsza kwestia.

Po drugie, co w  zamian? A  więc Komisja 
Nadzwyczajna do spraw Klimatu akurat górnic-
twu węgla kamiennego poświęca bardzo dużo 
uwagi od samego początku. Od momentu, kie-
dy powstała, było kilka posiedzeń, które doty-
czyły tylko górnictwa. I był pan minister Soboń, 
poprzednik pana ministra, na tych posiedze-
niach. My mieliśmy konkretne propozycje. Ale 
przede wszystkim – można odsłuchać nagrania 
z tamtych posiedzeń komisji – już wówczas pro-
ponowaliśmy, żeby usiedli wszyscy razem po-
nad podziałami politycznymi i zastanowili się, 
w jaki sposób właśnie to, o czym pan senator 
mówi, można doprowadzić do restrukturyzacji, 
do stopniowego wygaszania branży górniczej. 
Chodziło o  to, żeby z  jednej strony była cią-
głość tej reformy bez względu na zmianę rządu, 
a z drugiej strony, żeby wszystkie siły polityczne 
na to się zgodziły – tak jak to było w Niemczech 
swojego czasu, że wszystkie grupy polityczne 
ustaliły w porozumieniu, w  jaki sposób będą 
likwidowane kopalnie, i bez względu na to, kto 
potem rządził, wszyscy to realizowali. W Polsce 
mamy sytuację odwrotną od 1989 r., a w zasadzie 
od 1991 r., kiedy to niejako uwolniono kopalnie 

spod centralnego zarządzania. My się cały czas 
borykamy z restrukturyzacją górnictwa. Tych 
restrukturyzacji było wiele i wiele było ustaw 
o restrukturyzacji górnictwa ze względu na to, 
że każdy rząd, który przychodził, miał inną kon-
cepcję na to, jak tę branżę uratować. A kopalnie, 
szczególnie na Śląsku, kopalnie węgla energe-
tycznego mają zupełnie inną sytuację niż ko-
palnie węgla koksującego Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, a już w zupełnie innej sytuacji jest ko-
palnia „Bogdanka” na Lubelszczyźnie. I proszę 
sobie wyobrazić, że ten rząd wrzucił te kopal-
nie śląskie, zadłużone, z bardzo złymi warunka-
mi technicznymi i geologicznymi, oraz kopalnię 
„Bogdanka”, która naprawdę produkuje bardzo 
dużo, jej wydajność jest 2 razy większa niż w ko-
palniach Polskiej Grupy Górniczej, do jednego 
wora, chociaż w tej kopalni tych niepokojów spo-
łecznych jakoś nie było.

Wracam więc do początku mojej odpowiedzi – 
my wielokrotnie proponowaliśmy, żeby usiąść, ja 
sama wielokrotnie rozmawiałam w komisji i poza 
komisją z panem ministrem Soboniem i to było 
jak grochem o ścianę. Tak, Panie Senatorze, i tak, 
Szanowni Państwo, trzeba usiąść i trzeba zrobić 
coś zgodnie z prawem, przede wszystkim zgodnie 
z prawem. Dlatego my złożyliśmy wniosek o od-
rzucenie ustawy i komisja to przegłosowała, po-
nieważ notyfikacja, o której bardzo dużo mówiła 
pani senator Tobiszowska, nie dotyczy tej usta-
wy. Ona dotyczy innej ustawy, z poprzedniego 
roku. W związku z czym ta ustawa nie jest ob-
jęta notyfikacją. Dlatego my musimy coś zrobić. 
Oczywiście, że musimy. A efekt teraz będzie taki, 
że w ciągu najbliższych 10 lat włożymy kolejne 
30 miliardów zł i znowu nic nie zlikwidujemy. To 
znaczy zlikwidujemy kilka ruchów… Ale tak na-
prawdę to, co podpisano ze stroną społeczną… ja 
mam ogromne obawy, ogromne obawy, czy mimo 
tego, że jest prenotyfikacja, ta pomoc zostanie za-
twierdzona przez Komisję Europejską.

I jeszcze jedna rzecz, Panie Senatorze – to nie 
jest tak, że to tylko Unia Europejska na nas wy-
musza. To nie jest tylko kwestia Unii, bo w latach 
dziewięćdziesiątych i na początku lat dwutysięcz-
nych, kiedy Polska już zaczęła restrukturyzację 
górnictwa, nie było nas w Unii Europejskiej, a to 
górnictwo ciągle miało się gorzej. To nie jest tak. 
Po prostu jest to robione bez głowy, pod dyktat 
małej grupy związków zawodowych. I mówię to 
z pełną odpowiedzialnością, bo z tymi związkow-
cami też pracowałam swego czasu, w związku 
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z czym dokładnie wiem, jakie są realia restruk-
turyzacji górnictwa. Ale gdyby politycy przez ko-
lejne lata, przez ostatnie 30 lat nie ulegali w taki 
sposób dyktatowi związków zawodowych, które 
trochę trzymają w szachu górników, stronę spo-
łeczną, to myślę, że bylibyśmy znacznie dalej.

I  jeszcze jedna sprawa. Kiedy w  latach 
dziewięćdziesiątych, w  1997  r. likwidowano 
w  Nadwiślańskiej Spółce Węglowej kopalnię 
„Czeczot” – musiano ją zlikwidować, chociaż była 
to najnowsza kopalnia w Polsce, z przyczyn, no, 
kwestii złoża, po prostu źle zaplanowano tę kopal-
nię – górnicy, którzy pracowali w tej kopalni, bar-
dzo dobrze wiedzieli, kiedy będą musieli odejść ze 
swojego stanowiska, gdzie mają propozycje, w ja-
kiej innej kopalni, na jakim stanowisku, za ile pie-
niędzy, i mieli wybór. Ale mogli też odejść, mogli 
też odejść i dostać wsparcie. Tylko każdy górnik 
miał tego świadomość. Dzisiaj górnicy tego nie 
wiedzą, i to jest problem.

Tak że, Panie Senatorze, pełna zgoda – wszy-
scy powinniśmy usiąść i stworzyć prawo zgodne 
z tymi uwarunkowaniami, w jakich funkcjonu-
jemy, ale też takie, żeby te kopalnie, w których 
są zagrożenia… Nie dalej jak 4 grudnia był ko-
lejny wypadek w górnictwie, gdzie zginęli kolej-
ni ludzie. To akurat jest jedna z kopalń leżących 
w takim rejonie, w takim trójkącie, można po-
wiedzieć, zagrożenia geologiczne, zagrożenia me-
tanowe… To są kopalnie bardzo głębokie, gdzie 
akurat każdy zjazd pod ziemię jest obarczony 
ryzykiem. Górnicy wcale nie chcą codziennie 
spędzać iluś godzin pod ziemią, a jeszcze tem-
peratura… Górnicy chętnie pracowaliby gdzie 
indziej. Ale pomyślmy wszyscy, w jaki sposób 
górnikom, których już tak wielu nie zostało, za-
oferować dobre miejsca pracy poza kopalniami 
głębinowymi.

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

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

À propos pracy, to stoczniowcy mieli propozy-
cję kosmetyki psów, to już wiemy.

A teraz konkretnie: oprócz tego, że musimy 
usiąść… Macie jakiś wzór dokumentu, macie pań-
stwo projekt ustawy? Bo na razie tylko…

(Głos z sali: Ale…)
…wszystko odrzucacie.
Pytanie jest bardzo proste. Co proponuje-

cie w zamian? Może krótszy wywód, a konkret. 
To i to położyć na stole. Niczego na razie się nie 
dowiedzieliśmy.

SenatoR 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Jeżeli pan senator oczekuje, że to przedstawię, 
to ja oczywiście mogę. Nie wiem, czy pan marsza-
łek zezwoli na takie przedłużanie.

Tak, można to zrobić i o tym też mówiliśmy. 
Trzeba przygotować plan restrukturyzacji, ale 
prawdziwej restrukturyzacji, dla każdej kopal-
ni, w oparciu o złoże, warunki geologiczne, wa-
runki ludzkie, też średnią wieku górników, którzy 
w danej kopalni pracują, i to, ile lat dane złoże 
można eksploatować. I dziś to można przygoto-
wać. I można usiąść i naprawdę napisać taki plan, 
które kopalnie w którym momencie będą musiały 
zostać zlikwidowane, gdzie tych górników wyśle-
my. To dzisiaj jest łatwiej zrobić, niż było ileś tam 
lat temu. Mamy możliwości techniczne. Myślę, że 
Polska Grupa Górnicza też ma takie wyliczenia, 
ponieważ w latach… 10 lat temu takie wyliczenia 
miała, tak więc myślę, że i teraz ma. I trzeba to 
zrobić. I plany likwidacji poszczególnych ścian, 
poszczególnych pokładów i potem poszczególnych 
ruchów w taki sposób… I biorąc pod uwagę rów-
nież zapotrzebowanie na węgiel, ponieważ prze-
cież większość tych elektrowni węglowych… Jako 
przykład ja podaję Elektrownię „Łaziska”, w któ-
rej 2 bloki węglowe zostały wyłączone, a 4 na-
stępne zostaną wyłączone w 2025 r., a kopalnia 
„Bolesław Śmiały”, która w 80% przekazuje węgiel 
do tejże elektrowni, ma znacznie dłuższy żywot. 
No, przecież to jest nieracjonalne. Zróbmy to ra-
cjonalnie i znajdźmy wtedy środki.

I  takie środki, Panie Senatorze, znala-
złyby się również z  Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji, na odejścia ludzi i stworzenie 
miejsc pracy. Ale, niestety, państwo rządzicie, PiS 
rządzi 6 lat, jak na razie wpompowano w Polską 
Grupę Górniczą ogromne pieniądze i nie ma efek-
tu. Dalej ona jest na krawędzi upadłości, bo bez 
pomocy państwa nie ma nawet na pensje. No, tak 
więc coś jest nie halo.



Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

104

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 11 stycznia 2022 r.

Tak więc to nie my rządzimy, to wy rządzicie 
i wy macie przedstawić taki plan, który będzie, 
po pierwsze, zgodny z prawem, a po drugie, racjo-
nalny. I który nie spowoduje, że za 2, 3 czy 4 lata 
znowu będą protesty społeczne i będzie trzeba 
wyasygnować kolejne miliardy złotych naszych 
rodaków, podatników.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Chróścikowski, 

kieruje je do pani senator…
(Senator Jerzy Chróścikowski: Tobiszowskiej.)
…Tobiszowskiej.
Bardzo proszę.

SenatoR 
Jerzy cHróścikowski 

Mam pytanie. Bo przed chwilą usłysza-
łem tutaj wypowiedzi sprawozdawcy Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, która mówi-
ła, że ona by to przygotowała, oni by to zrobili itd. 
Czy do tej pory rząd… Czy na posiedzeniu komisji 
była dyskusja… Czy takich działań nie było? Czy 
to porozumienie, które zawarto, nie było oparte 
na takich kwestiach? Ja się dziwię tutaj właśnie, 
że niektórzy nie chcą współpracować, tylko chcą 
odrzucić, żeby tylko funkcjonowało… Niemniej 
jednak przykro mi jest słyszeć, że właśnie takim 
postawieniem sprawy, że nic nie mamy, a dopiero 
może będziemy myśleć… A myślę, że to, co pani 
powiedziała… To myślenie już chyba w rządzie 
było, skoro przygotowana jest ustawa. Dziękuję.

SenatoR 
doroTa ToBiszowsk a 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze! 

Usystematyzujmy pewne fakty. Ja odpowiem 
na to pytanie, ale też odniosę się do tego, co po-
wiedziała pani senator sprawozdawca Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Przede wszystkim, kiedy mówimy o tym, że 
musimy usiąść, no, to nie wiem, kto ma usiąść, 
dlatego że strona związkowa już usiadła razem 

z rządem i konsekwencją tego, że oni usiedli, jest 
umowa społeczna. Ona po prostu jest. Ja nie ko-
mentuję jaka, lepsza czy gorsza, ona po prostu 
jest. Tak więc ten czas był, Pani Senator, na to, 
żeby monitować, żeby ewentualnie zgłaszać po-
prawki itd., itd., itd. Tak więc to się stało.

Panie Senatorze, odpowiadając na pytanie, 
co robiło ministerstwo, można powiedzieć: robi-
ło. Umowa społeczna powstała. W umowie spo-
łecznej, Szanowni Państwo, jest załącznik, który 
mówi o wygaszaniu poszczególnych kopalń w po-
szczególnych latach. Jest tam też zapis, który 
mówi o tym, że to jest wszystko ruchome, dlate-
go że jest to jest żywy organizm. Podam przykład 
z własnej kopalni. Pani Senator, nie zginęli ludzie 
w mojej kopalni – mówię o wypadku, który miał 
miejsce w Barbórkę w moim ruchu „Bielszowice”, 
gdzie ja pracuję – ale zginał 1 człowiek. To po 
pierwsze. Zatem ma pani nieprecyzyjne dane. 
Proszę też o to, żeby tak nie mówić, bo to są po-
ważne rzeczy, to jest ważne, czy zginał 1 człowiek, 
czy iluś ludzi. Zginął 1 człowiek. 

Szanowni Państwo, proszę zauważyć, że 
w umowie społecznej jest też zapis, który mówi 
o tym, żeby odnośnie do ruchu „Bielszowice” ko-
palni „Ruda” powstał zespół, który ma stwierdzić, 
ile tego węgla koksowego jest, jaki on jest, czy mo-
żemy go wykorzystać itd. Proszę zauważyć, że 
właśnie na tym ruchu, gdzie od 2 lat walczymy 
o to, żeby przedłużyć żywotność tej kopalni o ja-
kiś czas, właśnie miał miejsce wypadek i wstrząs 
wysokoenergetyczny, co spowodowało, że 1 górnik 
zginął. Proszę zauważyć, że zapisy swoją drogą, 
jeżeli mówimy o umowie społecznej, a życie swoją 
drogą, bo mamy zasypane ileś metrów tego wyro-
biska, które mogłoby być sczerpane w najbliższej 
przyszłości. To tyle, żeby wyjaśniać państwu, jak 
to wygląda, jeżeli chodzi o ten punkt.

Poza tym chciałabym też Wysokiemu Senatowi 
zwrócić uwagę na brak konsekwencji. W naszej ko-
misji, której jestem członkiem, w komisji gospodar-
ki, przecież byli senatorowie Koalicji Obywatelskiej 
i oni nie zagłosowali za tym, żeby tę ustawę od-
rzucić. Szanowni Państwo, to jest kompletny brak 
konsekwencji. Oni wstrzymali się od głosu. Mało 
tego, panowie senatorowie poprosili o odpowiedzi 
z ministerstwa, m.in. pan senator Szejnfeld, pan 
senator Lamczyk, pan senator Piecha. Niektóre od-
powiedzi padły na posiedzeniu tej komisji, a nie-
które miały być udzielone na piśmie. Ja rozumiem, 
że takie odpowiedzi przecież na pewno się poja-
wiły. Zatem brakuje konsekwencji: jedna komisja 



Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

105

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 11 stycznia 2022 r.

przyjmuje projekt ustawy, a inna komisja odrzuca 
projekt w całości. No, to, Szanowni Państwo, do 
końca tak po prostu nie można, bo to jest za po-
ważna sprawa.

Jeżeli mówimy o przeszłości, to, Pani Senator, 
owszem, ale pani mówi o latach dziewięćdzie-
siątych, o zamykaniu kopalń, a my teraz mamy 
zupełnie inną sytuację i pani dobrze o tym wie. 
Mianowicie sytuacja jest taka, że te pieniądze są 
nam na Śląsku koniecznie potrzebne, m.in. do 
utrzymania płynności, ale przede wszystkim do 
tego, żeby zapisy umowy społecznej były reali-
zowane, a także po to, żeby… No, musimy – pani 
senator dobrze o tym wie – w jakiś sposób usto-
sunkować się do tego, co Unia Europejska chce, 
a chce wygaszania i dobrze pani wie, jakie są kosz-
ty związane z CO2. I to przede wszystkim powo-
duje, że będzie ograniczenie wydobycia i będzie 
to ograniczenie – usłyszeliśmy to od pana mini-
stra – o 10 milionów t do 2031 r. Tak że to nie jest 
tak, że nie ma pomysłu, że nikt nic nie robi, że 
nie wiadomo, na co są te pieniądze. My dokładnie 
wiemy. Ale nie da się, tak jak na posiedzeniu ko-
misji, Wysoki Senacie, było powiedziane, stricte 
oszacować, ile konkretnie to będzie miliardów. 
Bo tu mówimy o 28 miliardach, o ponad 28 mi-
liardach zł na przestrzeni 2022–2031. Nie da się 
określić, że w 2022 r. będzie tyle, a w następnym 
roku będzie tyle. Hipotetycznie gdzieś na pew-
no w jakichś ramach tak, ale nie da się… Dlatego, 
tak jak podałam, ruch „Bielszowice” może mógł-
by funkcjonować, ale teraz wszystko jest w gestii 
urzędu górniczego i nie wiemy, czy będziemy mo-
gli wydobywać, czy też nie. I to też pokazuje, że 
dokładnych kwot, które mogłyby być oszacowane 
w poszczególnych latach budżetowych, nie da się 
określić, dlatego jest określona ogólna kwota, jaka 
ma być przeznaczona do 2031 r. Myślę, że w skró-
cie panu odpowiedziałam. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Pan senator Piecha. Do której pani ma pan 
pytanie?

SenatoR 
woJciecH PiecHa 

Do pani senator Morawskiej-Staneckiej.
Ja nie zgadzam się z tą wypowiedzią pani se-

nator ze względu na to, że my wiemy, jaka jest 

kondycja polskiego górnictwa i ile poszczególne 
kopalnie mają jeszcze czasu na wydobycie węgla 
kamiennego. Zasoby operacyjne w czynnych ko-
palniach węgla to 3,2 miliarda t, nie więcej. To 
sczerpiemy do 2049 r., bo taka będzie wielkość 
tej produkcji. W umowie społecznej jest wyraźnie 
zapisane, które kopalnie i kiedy mają zakończyć 
swoją działalność. Zakończenie działalności ko-
palni to zejście z wydobycia wynoszące 2–2,5 mi-
liona t, niektóre kopalnie wydobywają nawet do 
3 milionów t rocznie. To jest doskonale policzalne.

(Sygnał timera)
Jeśli chodzi o energetykę, bo energetyka też 

jest tu ważnym graczem, to u nas jeszcze ponad 
70% energii elektrycznej wytwarzane jest z wę-
gla. Nie możemy tak sobie spokojnie zamykać tych 
bloków węglowych, bo czym je zastąpić? Nie ma 
czym. Ja bym z tymi zdaniami, które pani wypo-
wiedziała, tak do końca się nie zgodził. Wiem, że 
w Republice Federalnej Niemiec ten proces był od 
1968 r. i to był proces ciągły. My to chcemy zrobić. 
Przez 10 lat chcemy to górnictwo węgla kamien-
nego podtrzymywać, ażeby nie doprowadzić do 
niekontrolowanego upadku.

(Głos z sali: A gdzie pytanie?)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Teraz pani marszałek. Było pytanie…

SenatoR 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Nie usłyszałam pytania, ale ja bardzo chęt-
nie się ustosunkuję i ustosunkuję się również do 
tego, co powiedziała pani senator Tobiszowska. Ja 
doskonale rozumiem pani sytuację, bo pani pra-
cuje w jednej z tych kopalń. Ale akurat kopalnie 
„Bielszowice”, „Pokój”, „Halemba” to są kopalnie 
o najwyższych skojarzonych zagrożeniach. I wła-
śnie na przykładzie tych kopalni powiem, gdzie 
tkwi błąd.

To są przede wszystkim kopalnie metano-
we, o IV, czyli najwyższym, stopniu zagrożenia 
metanowego. Jest w nich III stopień zagrożenia 
tąpaniami i temperatura przekraczająca 280 C. 
Przy takich zagrożeniach w tym momencie nie 
ma możliwości, by prowadzić intensywną eks-
ploatację, wskutek czego wydajność nie jest duża, 
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bo czas pracy jest skrócony. To nie jest 7,5 godzi-
ny, ale 6 godzin od zjazdu do wyjazdu, czyli czas 
efektywnej pracy górnika pod ziemią to 3 albo 
3,5 godziny. Przy zagrożeniu metanowym im wię-
cej się kopie… Ten metan jest uwięziony w węglu, 
w związku z czym im więcej się wydobywa, tym 
więcej tego metanu się wydziela. Zatem czym 
większe zagrożenia skojarzone, tym większe jest 
zagrożenie dla pracowników, mniejsza wydajność 
i większe koszty, a w niektórych rejonach prowa-
dzenie robót górniczych jest całkowicie wyklu-
czone. I nieracjonalność polega właśnie na tym, 
że usiłuje się za wszelką cenę prowadzić działal-
ność w takich kopalniach, podczas gdy można 
byłoby pomyśleć o tym, żeby ci górnicy, którzy 
jeszcze mogą znaleźć pracę w innych kopalniach, 
przerzuceni byli do innych kopalń, ci, którzy są 
młodzi, mogliby dostać oferty pracy poza górnic-
twem – no ale o tym trzeba by było rozmawiać 
z samorządami i wszystkimi innymi siłami poli-
tycznymi – a ci starsi mogliby iść na świadczenia 
osłonowe, zaś potem na emeryturę. I chodzi o to, 
żeby nie utrzymywać kopalń, których utrzymy-
wanie jest nieracjonalne.

Pan senator powiedział o umowie społecz-
nej. To ja przypomnę okoliczności. Powstanie tej 
umowy społecznej to wrzesień 2020 r. Pamiętam 
to bardzo dobrze, bo w tym dniu było pierwsze 
posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
Klimatu. Stał na tej mównicy pan minister, któ-
ry przedstawiał nam PEP2040, czyli Politykę 
Energetyczną Polski do 2040 r., i mówił, że likwi-
dacja kopalń nastąpi do 2039 czy 2040 r. W tym 
samym czasie, 20 minut wcześniej, pan minister 
Soboń podpisywał ze stroną społeczną wstęp do 
tego porozumienia. Ja wtedy zadałam panu mi-
nistrowi, który u nas był przesłuchiwany, który 
opowiadał o tej Polityce Energetycznej Polski, 
pytanie: czy państwo w ministerstwach ze sobą 
rozmawiają? Bo to, co pan minister nam przed-
stawiał jako energetyczny program rządu, było 
zupełnie niespójne z tym, co podpisywał ze stro-
ną społeczną kolega pana ministra, inny mini-
ster. Na to pytanie odpowiedzi, jak pan na pewno 
przypuszcza, nie uzyskałam.

Kwestia likwidacji mocy wydobywczych. Ja 
mam tutaj taką tabelkę, którą nam pan minister 
przesłał. My, Pani Senator, zażądaliśmy bardzo 
wielu dokumentów i dodatkowych informacji. Być 
może senatorowie w naszej komisji po prostu się 
z tymi materiałami szczegółowo zapoznali i dlate-
go podjęli taką decyzję. I to nie jest nic dziwnego, 

bo w Senacie bardzo często się zdarza, że sena-
torowie 2 komisji, dyskutując na temat tej samej 
ustawy, podejmują inne decyzje – jedni rekomen-
dują to, a inni co innego. Przecież mamy regula-
minowe środki, żeby to później uspójnić.

No, np. zwróciła moją uwagę redukcja wydo-
bycia węgla w porównaniu z tabelką dopłaty do 
zdolności produkcyjnych. Państwo tego nie mają, 
więc ja to przeczytam. Chodzi akurat o zakłady 
górnicze „Sobieski” i „Janina”. No, myślę, że dla 
pana posła sprawozdawcy są one bardzo istotne. 
I tu jest redukcja wydobycia: 2022 r. – 3 tysiące 
400, 2023 r. – 3 tysiące 400, 2024 r. – 3 tysiące 
400, 2025 r. – 3 tysiące 400. Czyli przez 4 lata ani 
o 1 t nie zmniejszy się wydobycie. W tym samym 
czasie ta kopalnia dostanie miliony: w 2022 r. 
– 646,9 miliona zł, 2023 r. – 482,2 miliona zł, 
2024 r. – 469,2 miliona zł, 2025 r. – 453,8 milio-
na zł, 2026 r. – 448,2 miliona zł. To jaka tu jest 
redukcja? I za co te pieniądze? Co polski podatnik 
finansuje? Bo ja bym to zrozumiała, gdyby jakaś 
redukcja nastąpiła, gdyby w tej ustawie ustalono, 
co jeszcze, poza wydobyciem, zostanie zreduko-
wane. No, wtedy można by się nad tym pochylić. 
Ale co my wiemy z tej tabelki?

Ja oczywiście zadałam panu ministrowi py-
tania i poprosiłam o odpowiedź na piśmie, ale 
akurat tych odpowiedzi nie dostałam. W związku 
z tym proszę się nie dziwić, że taka była decyzja 
naszej komisji. Bo to była decyzja całej komisji. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję.
Pan senator chce jeszcze dopytać?
(Senator Wojciech Piecha: Tak, tak. Chciałbym 

się do tego odnieść, bo te…)
Nie, nie, Panie Senatorze, teraz jest czas py-

tań. Jak się chce pan odnieść, to proszę to zrobić 
w debacie. Bardzo proszę.

SenatoR 
woJciecH PiecHa 

Dobrze, dobrze.
Ja tylko odczytam pewien fragment: wydoby-

cie węgla kamiennego w latach 2011–2020… Jak 
się zmieniało to wydobycie, skala tego wydobycia? 
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W 2011 r. było 75 milionów t, w roku 2020 – 54 mi-
liony. Czyli zmniejszono już wydobycie o 21 milio-
nów t, bez żadnej umowy społecznej, bez żadnej 
ustawy. I  to będzie postępowało. Pani podała 
przykład spółki Tauron Wydobycie, a my mamy 
tam jeszcze PGG i…

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: …To 
jest tylko przykład, Panie Senatorze.)

Dobrze, ale to w PGG nastąpi zmniejszenie tej 
zdolności wydobywczej.

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: …
Zostanie.)

Dobrze…

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Szanowni Państwo, nie prowadźmy takiej po-
legającej na przekrzykiwaniu się polemiki. Jeżeli 
państwo będziecie chcieli wypowiedzieć się peł-
niej, to zapraszam do debaty.

Pani senator Tobiszowska chciałaby jeszcze 
coś dodać?

(Senator Dorota Tobiszowska: Ja chciała-
bym tylko odnieść się do słów pani senator, 
a mianowicie…)

No, tu akurat padło nazwisko pani senator.

SenatoR 
doroTa ToBiszowsk a 

Tak, tak. Pani Senator powiedziała, że ja tam 
pracuję i że pani mnie rozumie. Pani Senator, ja 
jestem też senatorem, więc mam gdzie pracować. 
Tam, w kopalniach „Halemba” i „Bielszowice”, 
pracuje przede wszystkim 6 tysięcy górników. 
To po pierwsze.

A po drugie, Pani Senator, za chwilę wszy-
scy będą przekonani, że jest pani znawcą branży 
górniczej. No, ja się bardzo cieszę, ale informuję 
wszystkich, że ja też pracuję w tej branży ponad 
30 lat, jestem szefem działu organizacyjno-praw-
nego i mam wiedzę, choć może nie artykułuję jej 
tak jak pani.

I  dodam tylko, że kopalnie „Halemba” 
i „Bielszowice” to kopalnie metanowe, aczkol-
wiek nie należą one do… Te wyrobiska, które 
chcieliśmy udrażniać, żeby z nich czerpać, nie 
powodowały dużego zagrożenia. To tak tytułem 
wyjaśnienia, bo zaczyna pani wchodzić w tematy 

merytoryczne, a to tak do końca nie wygląda. Tak 
że to tyle tytułem wyjaśnienia. Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Pytanie zadaje pan senator Chróścikowski.

SenatoR 
Jerzy cHróścikowski 

Panie Marszałku, mam pytanie do pani sena-
tor Tobiszowskiej jako fachowca. Ja kiedyś praco-
wałem na dole i wiem, jak wygląda taka praca…

(Brak nagrania)

SenatoR 
doroTa ToBiszowsk a 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowny 
Panie Ministrze!

No, gdyby tak nie było, Panie Senatorze, to 
górnictwo w ogóle nie miałoby racji bytu – to po 
pierwsze.

Nie chciałam uprawiać polityki, ale, Pani 
Senator, odpowiem pani i panu w ten sposób. 
W roku 2015, Szanowni Państwo, nie było pomy-
słu na to, co zrobić z poszczególnymi kopalniami. 
I wtedy kopalnia „Pokój”, która była samodziel-
ną kopalnią, miała być po prostu zlikwidowana 
przez panią Kopacz w 100 dni jej władzy jako pre-
miera – tak z dnia na dzień. I wtedy, jak przy-
pomnę pani i Wysokiemu Senatowi, ja razem 
z organizacjami związkowymi… Byłam wtedy 
współorganizatorem strajku, który spowodował, 
że ta kopalnia do tej pory jeszcze jest, już nie fe-
druje, ale jeszcze jest. A więc w 6 lat ona mogła 
sczerpać złoża. Nie chciałam tutaj wprowadzać 
polityki, ale teraz to powiem. Wtedy nie było żad-
nego pomysłu, po prostu kopalnia „Pokój” miała 
być z dnia na dzień zlikwidowana, musieliśmy ją 
strajkiem obronić.

To nie jest takie proste, żeby przenieść pra-
cowników kopalni, górników do innych kopalń, 
to jest bardzo skomplikowana materia. Już nie 
wspomnę tu o pracownikach administracji. Tak 
że odpowiadając tu – i kończąc, bo nie chcę za 
bardzo wchodzić w te tematy – powiem tak: Panie 
Senatorze, oczywiście, że są kopalnie mniej lub 
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bardziej zagrożeniowe, ale to jest rzecz normal-
na. I tamta kopalnia, i Polska Grupa Górnicza, 
którą reprezentuję, i wszystkie inne kopalnie 
zwracają uwagę przede wszystkim na bezpie-
czeństwo, ale wszyscy musimy liczyć się z tym, 
że wystąpi, tak jak teraz 4 grudnia, wstrząs wy-
sokoenergetyczny, który był odczuwalny na samej 
powierzchni i miał też, niestety, bardzo negatyw-
ne konsekwencje w pokładzie, 750 m na dole. Tak 
też się zdarza. I wszyscy o tym doskonale wiemy. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
To było ostatnie pytanie.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez po-

słów. Do prezentowania stanowiska wnioskodaw-
ców projektu ustawy został upoważniony pan 
poseł Krzysztof Janusz Kozik.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

Bardzo proszę, Panie Pośle.

PoSeł 
krzyszTof Janusz kozik 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Chciałbym może przedstawić kulisy prac, bo 

uwaga pani marszałek była taka, że to wynika 
jak gdyby z tego, że chcemy wymusić wsparcie 
jako branża górnicza. Myślę, że bardziej jednak 
przyświecała nam troska nie tylko o samo górnic-
two, ale również o całe jego otoczenie. Chciałbym 
zwrócić uwagę, że poza 80 tysiącami górników, 
którzy są czynni i obecnie pracują w polskim 
górnictwie, jest również ponad 400 tysięcy osób, 
które kooperują w różnych firmach produkują-
cych materiały na rzecz górnictwa, jak również 
wykonujących usługi dla górnictwa. Z tego żyją 
całe gminy. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że czę-
sto dla samorządów, jednostek samorządu tery-
torialnego po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt 
procent udziałów w dochodach stanowią dochody 
z podatku od osób fizycznych tych pracowników, 
poza tym mają one również udział w opłatach eks-
ploatacyjnych. To są naprawdę olbrzymie pienią-
dze, a generuje je również górnictwo. Dlatego też 
oczekujemy, że w tych 20 kopalniach… W 20, bo 
tyle wynika z umowy społecznej, ale w 10 tych, 

które są przypisane do tego projektu, uda się, jak 
liczymy, wesprzeć ograniczenie mocy wydobyw-
czych, Pani Marszałek. Bo to nie wygląda w ten 
sposób, że ma być redukcja. Żeby te koszty nie 
były nadmiernie wysokie, to trzeba wprowadzić 
dopłatę do wydobycia. I niektóre kopalnie będą 
schodziły bardziej z wydobycia z uwagi na to, że 
takie będzie zapotrzebowanie, a inne kopalnie, 
np. mające kontrakty z elektrowniami, które mają 
taki żywot techniczny czy reżim techniczny i będą 
funkcjonować, będą musiały dostarczać paliwo. 
I dlatego może być tak, że w niektórych zakładach 
górniczych będzie szybciej obniżana produkcja 
i sczerpywane złoże. Pewnie niejednokrotnie też 
się okaże, że ono nie do końca zostało sczerpa-
ne, a kopalnia również zostanie zlikwidowana. 
Ale to wszystko jest też robione z troski, po to, 
żeby ci ludzie mogli dopracować. Dlatego właśnie 
będą przygotowane alokacje. I to wszystko wy-
nika z umowy społecznej. W umowie społecznej 
były zapisane harmonogramy likwidacji zakła-
dów, były opisane harmonogramy odejścia tych 
osób. I część tych osób – myślę, że to jest prawi-
dłowy kierunek – będzie odchodziła na zasłużo-
ne emerytury górnicze, część osób będzie mogła 
skorzystać z pakietów osłonowych, a część sobie 
normalnie dopracuje w kolejnym zakładzie, któ-
ry, powiedzmy, będzie miał przedłużony żywot.

Nie byłem uczestnikiem rozmów, więc nie 
chciałbym tutaj wchodzić jakby w kwestie związa-
ne z przygotowaniem umowy społecznej, ale uwa-
żam, że jest to racjonalny kierunek, bo pozwala nam 
zabezpieczyć to, co jest dla nas istotne, czyli polskie 
bezpieczeństwo energetyczne oparte na polskim su-
rowcu. Bo my nie jesteśmy w stanie zmienić w ciągu 
kilku lat naszej struktury energetycznej i doprowa-
dzimy do tego, jak będzie ta zapaść górnictwa, że 
będziemy sprowadzać węgiel z Rosji, bo to jest natu-
ralny, najbliższy, że tak powiem, duży dostawca tego 
surowca. I okaże się, że zamiast ograniczyć emisję 
CO2, jak chcemy to spokojnie, racjonalnie przygoto-
wać, to jeszcze ją zwiększyliśmy, bo będziemy pro-
dukować energię u nas, a do tego jeszcze dowozić ten 
węgiel zza Uralu. Myślę więc, że to chyba nie taki 
kierunek, nie taka logika.

Oczywiście projekt jest konsultowany przez 
nas. Ja miałem okazję rozmawiać ze związkami 
zawodowymi, również z panem prezesem Rogalą, 
a także w Tauronie Wydobycie, znam te kopal-
nie, znam realia i wiem, że już zaczęto pewne 
procesy związane z ograniczeniem wydobycia 
i to niestety ma wpływ na koszty. I dlatego, tak 
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jak było zapisane w umowie społecznej, jednym 
z elementów tego wsparcia mają być dopłaty do 
redukcji wydobycia, które już niestety następu-
je. Nie jesteśmy w stanie odmienić tego trendu, 
bo niestety proces inwestycyjny w górnictwie to 
jest kilkanaście miesięcy, a nawet można to li-
czyć w latach, od półtora roku do 2 lat, żeby od-
budować moce produkcyjne. Obecnie sytuacja 
może jest troszeczkę lepsza z uwagi na zawiro-
wania na rynkach energii, z dostawami gazu. 
Ale niestety wiemy dobrze, że polityka klima-
tyczna Unii Europejskiej doprowadzi do tego, że 
będzie ograniczane zapotrzebowanie na węgiel. 
My w Polsce będziemy go jeszcze wykorzystywać 
do 2040 r. w domach prywatnych i pewnie też 
musimy go mieszkańcom Polski zapewnić, bo, 
jak mówiła pani Bieńkowska, sorry, taki mamy 
klimat, zimą będziemy się musieli ogrzewać. Nie 
chcieliśmy też czekać, lulków palić, czekać na to, 
żeby samo się to wysypało, jak to było w 2003 r., 
gdy pani senator miała przyjemność uczestni-
czyć w powołaniu Kompanii Węglowej, czy jak 
to było w 2014 r. czy 2015 r., jak ja miałem oka-
zję być członkiem ostatniego zarządu Kompanii 
Węglowej i musieliśmy sprzątać to, co zostało po 
kolegach z Platformy Obywatelskiej. Teraz chce-
my jednak przygotować racjonalne kolejne etapy 
restrukturyzacji górnictwa, żeby nie doprowa-
dzić do zapaści, tylko żeby to był proces, który po-
stępuje. Oczywiście on się skończy tym, że kiedyś 
zaprzestaniemy wykorzystywać węgiel w proce-
sach energetycznych, ale to powinien być proces 
transformacji, rozłożony w czasie, tak jak, jak to 
pani powiedziała, w Niemczech. Możemy się na 
tym wzorować, i to nawet jest odzwierciedlenie 
w części tego projektu, który był realizowany 
w Niemczech. Myślę, że to jest dobry kierunek, 
i zachęcam państwa senatorów, żebyście zagło-
sowali za tą ustawą, bo ona jest nam potrzebna, 
żeby nie doprowadzić do niekontrolowanej za-
paści nie tylko województwa śląskiego, ale dużej 
części Polski, bo to dotyczy również zachodniej 
Małopolski. Dziękuję. Jeśli będą jakieś pytania, 
oczywiście służę odpowiedzią.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Proszę pozostać, Panie Pośle, bo już widzę, że 

są pytania.
Pani marszałek Gabriela Morawska-Stanecka.

SenatoR 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Pośle.
Ja mam 1 pytanie odnośnie do tych wszyst-

kich przedsiębiorstw okołogórniczych. Jak wszy-
scy na Śląsku dobrze wiemy, w przypadku kopalń 
okres płatności to jest ileśset dni, ale bardzo wiele 
przedsiębiorców górniczych, tych dostawców do 
przedsiębiorstw górniczych, do kopalń, nie dosta-
je pieniędzy bez wyroku sądowego. A państwo tu-
taj do tej ustawy po posiedzeniu komisji proponują 
poprawkę taką, że będzie to wolne od zajęć. No to 
jak ci dostawcy mają skorzystać z tego? W zasadzie 
jest to sygnał dla wszystkich tych, którzy koope-
rują: nie dość, że wam nie zapłacą, to jak pójdzie-
cie do sądu, to jeszcze nie będziecie mieli z czego 
ściągnąć. Jak te kwestie państwo chcą rozwiązać?

PoSeł 
krzyszTof Janusz kozik 

Ja nie jestem członkiem zarządu którejkolwiek 
ze spółek węglowych, ale myślę, że przede wszyst-
kim, na co wcześniej zwracano uwagę, chodzi 
o utrzymanie płynności finansowej. Jeśli nie bę-
dzie płynności finansowej, to i tak wszystkie zo-
bowiązania będą dochodzone przez sąd i zgodnie 
z hierarchią będzie to ustalane. Tak więc to była 
kwestia dopłaty, bo to chodziło o dopłatę, a nie 
o przychody ze sprzedaży węgla, z kontraktów 
itd. Chodzi o to, żeby nie było takiej możliwości, że 
środki, które będą przekazane na funkcjonowanie, 
zostaną właśnie zajęte na poczet jakichś tam zo-
bowiązań, co doprowadzi do tej niekontrolowanej 
upadłości. Chodzi o odwrócenie tej sytuacji, żeby 
nie doprowadzić do niekontrolowanej upadłości, 
a należności powinny być realizowane z przycho-
dów z kontraktów, z wydobytego węgla i ze sprze-
daży. Myślę, że to jest kierunek zasadny i w tym 
kierunku powinniśmy zmierzać, a nie w takim, 
żebyśmy uchylali tę ustawę. Bo, jak przypuszczam 
– choć nie jestem, tak jak powiedziałem, człon-
kiem zarządu którejkolwiek ze spółek – na pewno 
są obecnie zobowiązania, o które można wystąpić 
do sądu i zająć takie zobowiązanie.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Gawłowski. Bardzo proszę.
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SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo.
To jest skomplikowana, trudna ustawa, przy-

gotowana przez grupę posłów. Panie Pośle, z wiel-
kim szacunkiem się do pana i do grupy odnoszę, 
chciałbym tylko wiedzieć, z jakimi ekspertami, 
z kim współpracowaliście, ile czasu wam zajęło 
przygotowanie tego projektu ustawy.

PoSeł 
krzyszTof Janusz kozik 

Ja mogę powiedzieć za siebie, bo nie wiem, jak 
było z innymi posłami, którzy też, że tak powiem, 
uczestniczyli w tym. Ja rozmawiałem ze spółka-
mi węglowymi – również ze związkami zawodo-
wymi, żeby była też jasność – i przedstawiciele 
spółek wyartykułowali, jakie mają problemy, co 
wynika z umowy społecznej. Również – nie ukry-
wam – miałem przyjemność konsultować te te-
maty z panem dyrektorem Drabkiem i z panem 
ministrem Pyzikiem, gdy objął swoje stanowisko.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.

SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

To ja tylko dopytam.
Panie Pośle, w takim razie to jest rządowy pro-

jekt ustawy, a nie poselski, tak?
(Poseł Krzysztof Janusz Kozik: Panie Senatorze, 

to jest…)
Ja tak to zrozumiałem, bo pan powiedział, że 

konsultowaliście… Pan to napisał czy rząd?

PoSeł 
krzyszTof Janusz kozik 

Panie Senatorze, ja powiedziałem… My mo-
gliśmy napisać różne rzeczy, a w momencie… 
Byliśmy posłami wnioskodawcami, więc mogli-
śmy napisać różne rzeczy. W momencie, gdy to 
trafiło do komisji, to komisja, strona rządowa, 

eksperci, legislatorzy również się w ten proces 
włączyli. I oczywiście na dzień dzisiejszy nawet 
wskutek poprawek, które także państwo wnie-
śliście w tej izbie, ten projekt już się zmienił. Ale 
ja mogę powiedzieć o tym, co było pierwotnie. 
Pierwotnym naszym założeniem było obronie-
nie górnictwa przed niekontrolowaną upadłością. 
Ale w dalszym procesie oczywiście sprawa po-
stępuje, więc ja nie mogę powiedzieć, że na dzień 
dzisiejszy to jest moja ustawa czy posłów wnio-
skodawców, bo ona w pewien sposób jak gdyby 
już wyewoluowała. Ale oczywiście intencją i jak 
gdyby pierwotnym założeniem było to, żebyśmy 
przygotowali rozwiązanie, które będzie broniło 
interesów górnictwa, oczywiście z uwzględnie-
niem tego, co jest zapisane w umowie społecznej.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Gawłowski.

SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku, ja tylko dopytam.
Przez wiele lat byłem posłem, przez wiele 

kadencji, więc wiem, jakie zasady obowiązują 
w Sejmie. 

A więc pytam wprost: czy pan i reprezentowa-
na przez pana grupa posłów inicjatorów jesteście 
autorami tego projektu ustawy i w jaki sposób go 
napisaliście, tzn. z jakimi ekspertami, z kim, czy 
napisał to rząd i dał wam do podpisania, a wy zło-
żyliście to jako inicjatywę poselską? To jest pro-
ste pytanie.

PoSeł 
krzyszTof Janusz kozik 

Ja panu odpowiem tak: ja osobiście tego nie 
pisałem, więc nie mogę powiedzieć, że ja napisa-
łem projekt tej ustawy. Ale był on przygotowany 
przez grupę posłów. O tym, kto jaki miał wkład 
w to, trudno mi powiedzieć. Odpowiedzią nie jest 
to, że ja byłem autorem tego, ale nie jest to pro-
jekt rządowy, tylko projekt poselski, i zwracam 
na to uwagę.
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(Senator Stanisław Gawłowski: Bardzo dzię-
kuję za tę ostatnią deklarację, tzn. że pan podkre-
ślił, że nie jest to projekt rządowy, tylko projekt 
poselski, bo to ma istotne znaczenie dla notyfika-
cji i potem będę o tym mówił.)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dobrze.
Nie ma więcej pytań, zatem dziękuję, Panie 

Pośle…
(Głos z sali: Jest pytanie.)
O, przepraszam.
Bardzo proszę, Pani Senator.

SenatoR 
Joanna sekuła 

Panie Marszałku! Panie Pośle! Wysoka Izbo!
Ja bym chciała zapytać o te zapisy mówią-

ce bardzo wyraźnie o zawieszeniu, a następnie 
umorzeniu wymagalnych oraz niewymagalnych 
zobowiązań, które w poszczególnych zakładach 
górniczych są. Ja z mojej praktyki zawodowej 
pamiętam czasy, kiedy w likwidowanych ko-
palniach następowało umarzanie zobowiązań 
– w zasadzie można powiedzieć: rolowanie zo-
bowiązań – tak że ogromna rzesza firm koope-
rujących z kopalniami znalazła się, niestety, na 
skraju bankructwa, a wiele z tych firm po prostu 
zbankrutowało. 

Czy dobrze rozumiem te zapisy i ich intencje, 
tzn. czy chcecie państwo przeprowadzić to do-
kładnie w taki sam sposób, w jaki było to zrobio-
ne kiedyś w SRK czy BSRK? Dziękuję.

PoSeł 
krzyszTof Janusz kozik 

Ja się odniosę, Pani Senator, w ten sposób: 
nie wiem, jak to kiedyś wyglądało. Myślę, że na 
dzień dzisiejszy zobowiązanie spoczywa na spół-
ce węglowej – nie na poszczególnych kopalniach, 
bo kopalnie nie mają osobowości prawnej, mają 
ją spółki węglowe, więc jeśli jakieś zobowiąza-
nie dotyczy kopalni X czy Y w Polskiej Grupie 
Górniczej, to jest to zobowiązanie Polskiej Grupy 
Górniczej. Myślę, że podobnie jest w Tauronie, 

w Weglokoksie, ale tam jest o tyle prościej, że 
obecnie tam jest tylko 1 kopalnia. A więc myślę, 
że w ten sposób te zobowiązania spoczywają na 
spółkach.

Teraz kwestia, o którą myśmy występowa-
li. Otóż myśmy występowali o możliwość uma-
rzania zobowiązań wobec ZUS i  zobowiązań 
Polskiego Funduszu Rozwoju, bo tam są też kwe-
stie… To dotyczy, myślę, w największym stopniu… 
Ale to też wynika, tak jak powiedziałem, z roz-
mów ze stroną związkową, jak również z przed-
stawicielami zarządów spółek węglowych, otóż 
te zobowiązania są tak wysokie, tak duże, że jeśli 
będą wymagalne, to będą mogły zagrozić płyn-
ności finansowej spółek. I tu jak najbardziej się 
z tym zgadzam, i m.in. taka jest nasza intencja, 
żeby albo to, tak jak pani ładnie powiedziała, rolo-
wać… Myślę, że tu nie chodzi o rolowanie, chodzi 
raczej o możliwość jak gdyby umorzenia tego zo-
bowiązania. Bo może się okazać, że ono faktycznie 
będzie trudne do spłaty. To są oczywiście zobo-
wiązania wobec instytucji państwa, czyli Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych czy PFR, nie dotyczy to 
podmiotów prywatnych.

(Senator Joanna Sekuła: Nie dotyczy?)
W tym momencie… Powiedziałem, o tych 2 in-

stytucjach, tj. PFR i ZUS.
(Senator Joanna Sekuła: Mogę dopytać, Panie 

Marszałku?)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Proszę.

SenatoR 
Joanna sekuła 

A  jeśli chodzi o  zobowiązania względem 
samorządów?

PoSeł 
krzyszTof Janusz kozik 

Ja tam nie widziałem takiego zapisu, tak samo 
wobec podmiotów… No, opłaty eksploatacyjne, to 
wszystko inne, jak myślę, będzie regulowane, 
nie było naszej intencji, żeby rozmawiać o takich 
umorzeniach.
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SenatoR 
Joanna sekuła 

Panie Pośle, ale to są zobowiązania wobec pod-
miotów, które, tak jak pan z troską powiedział, 
są podmiotami kooperującymi, stanowią oto-
czenie górnictwa. W związku z tym jeżeli przy-
gotowuje się projekt tego rodzaju, w ogromnym 
pośpiechu, jak dało się zauważyć z przebiegu pro-
cesu legislacyjnego, i ma się doświadczenie z ta-
kich procesów, które miały miejsce w przeszłości 
w górnictwie, to takie rzeczy trzeba przewidzieć. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

To była opinia, nie pytanie.
Jeszcze, Panie Pośle, pan senator Szejnfeld za-

daje pytanie.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan poseł reprezentujący wnioskodawców kil-

kakrotnie użył zwrotów „w interesie górnictwa”, 
„w interesie górników”, mówiąc o intencjach na-
pisania i przedstawienia tej ustawy. Chciałbym 
zapytać, co pan ma na myśli, używając pojęć „in-
teres górników” czy „interes górnictwa”.

PoSeł 
krzyszTof Janusz kozik 

Panie Senatorze, interesy górnictwa czy bran-
ży to, po pierwsze, stabilna praca, a po drugie, 
zapewnienie tego, co jest dla nas istotne, czyli 
bezpieczeństwa energetycznego. To jest interes 
branży górniczej, ale jak myślę, również bran-
ży gospodarczej. Może powiedziałem o samym 
górnictwie, ale na to trzeba patrzeć szerzej. My 
dzisiaj nie mamy innej możliwości zabezpiecze-
nia węgla dla polskiej energetyki jak tylko z pol-
skich kopalń lub z importu, najprawdopodobniej 
z Rosji. Tak więc proces stabilny, w jakiś sposób 
przygotowany, przewidywalny będzie w interesie 
górnictwa. W takim znaczeniu używam takiego 
stwierdzenia.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Nie wiem, czy dobrze się zrozumieliśmy. Ja 
pytam w związku z tym, że wie pan, gdyby przed-
stawiciel jakiejkolwiek innej firmy czy też bran-
ży, zwłaszcza prywatnej, powiedział w Sejmie 
czy w Senacie, że napisał projekt ustawy w inte-
resie swojej firmy czy w interesie swojej branży, 
to prawdopodobnie zainteresowałby się nim pro-
kurator, bo to jest zwykły lobbing. Ja rozumiałem 
i chciałbym rozumieć, że interes, o który tu cho-
dzi, to jest, po pierwsze, interes państwa, państwa 
polskiego, a nie państwa jako autorów, po drugie, 
interes obywateli, którzy mogliby chociażby ra-
cjonalne ceny za energię płacić, po trzecie, inte-
res środowiska naturalnego, klimatu. Ja myślę, 
że my tu jesteśmy od tego, żeby tworzyć prawo, 
które służy ogółowi, a nie jakiejś jednej firmie czy 
nawet jednej branży. Dziękuję.

PoSeł 
krzyszTof Janusz kozik 

Nie wiem, czy pan senator przeczytał uzasad-
nienie. W uzasadnieniu jest to bardzo szczegóło-
wo opisane. Ja mógłbym jeszcze powiedzieć, że 
pewnie wszyscy w sumie mogliśmy zrobić więcej. 
W 2013 r., jak rządziła Platforma Obywatelska, 
były projekty, sygnały strony związkowej, żeby 
rozwijać technologie zgazowania węgla, a gdyby 
to zrobiono, dzisiaj pewnie byśmy nie mieli pro-
blemu z tym, że to Putin dyktuje nam warunki. 
Tak więc pewnie można było zrobić więcej. Ale 
w uzasadnieniu jest napisane szeroko o 400 tysią-
cach ludzi, którzy kooperują z górnictwem, więc 
jeśli będzie upadłość, to również ich to dotknie, 
o regionach, bo to jest nie tylko region śląski, ale 
wręcz, można powiedzieć, duża część Polski po-
łudniowej, o samorządach. Myślę, że to jest sze-
roko rozumiany interes. Jeśli pan odebrał to tak, 
że to jest tylko interes grupy górniczej, a jest to 
80 tysięcy ludzi, to pewnie to nie jest interes 1 
przedsiębiorcy, jak pan powiedział, tylko całej 
grupy, całego środowiska pracowników, którzy 
się utrzymują z tego, ale również pracują na rzecz 
Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę więc, że zasad-
na jest ta pomoc publiczna. Z drugiej strony, tak 
jak powiedziałem, jest tu bardzo szeroki kontekst. 
Jeśli ja to zawęziłem tylko do środowiska górni-
czego, to być może jest to skutek 30 lat związania 
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z górnictwem, z mundurem górniczym. Tego się 
nie wstydzę i będę to pewnie głośno podkreślał. 
Ale chodziło o kontekst szeroko rozumianej go-
spodarki surowcowej. My, jako branża górni-
cza, zabezpieczamy to, co jest potrzebne na dzień 
dzisiejszy i pewnie jeszcze przez tych 10, a może 
i 20 lat będzie potrzebne do tego, żebyśmy też mie-
li w jakiś sposób wpływ na energię, na nośniki 
energii, a nie poddali się dyktatowi, tak jak się 
to obecnie dzieje, że nie mamy wpływu na ceny 
nośników energii.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Pośle.
(Poseł Krzysztof Janusz Kozik: Dziękuję 

również.)
To już było ostatnie pytanie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do upo-
ważnionego przedstawiciela rządu…

A, przepraszam bardzo…
(Głos z sali: Czy przedstawiciel…)
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Witam pana Piotra Pyzika, podsekretarza sta-

nu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów 

Państwowych Piotr Pyzik: Panie Marszałku…)
(Głos z sali: Mikrofon.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów 

Państwowych Piotr Pyzik: Mikrofon, przepra-
szam najmocniej. Panie Marszałku! Wysoki 
Senacie! To, co miałem do powiedzenia, powie-
działem na jednym i na drugim posiedzeniu ko-
misji. I tyle. Dziękuję.)

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini - 
strze!

Powołano u nas Komisję Nadzwyczajną do 
spraw Klimatu, która na początku miała słu-
żyć jako pewnego rodzaju zabawka dla jedne-
go człowieka, żeby utrzymać większość, potem 
się okazało, że większość ustaw, które przez nią 
przechodzą, proponuje ona uchylić czy też jest 
przeciw tym ustawom. Ale teraz widzę jeszcze 1 
krok dalej, zgodnie z dialektyką. Ja bym prosił, 
żeby pan wytłumaczył przedstawicielom komi-
sji, która chce odrzucić tę ustawę, czym grozi 
– używano tu takich pojęć – niekontrolowana 
upadłość poszczególnych zakładów, poszczegól-
nych kopalni i co to znaczy zapaść cywilizacyjna 
Śląska. Mówiąc inaczej, wytłumaczył państwu, 
czym to będzie grozić, jeżeli się tej ustawy nie 
uchwali.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Ministrze, może pan 
z miejsca odpowiadać.

PodSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
PioTr Pyzik 

Jeżeli można…
(Wicemarszałek Marek Pęk: Jak panu 

wygodnie.)
Dziękuję. Pozwolę sobie zdjąć maseczkę do 

odpowiedzi.
Panie Senatorze, bardzo dziękuję za to pyta-

nie. Kwestia jest następująca. Polityka państwa 
idzie w takim kierunku, żeby z jednej strony, przy 
tym wszystkim, co się dzieje w przestrzeni prze-
mysłu wydobywczego, ale i surowcowego, zadbać 
o konkurencyjność polskiej gospodarki, zwłaszcza 
w aspekcie tego, co się dzieje w Europie i na świe-
cie. Musimy o tę konkurencyjność zadbać z tego 
względu, że konkurencyjność naszej gospodarki 
ma bardzo realny wpływ na konkurencyjność go-
spodarki europejskiej.

Następna kwestia to jest kwestia dbałości 
o klimat. To jest oczywista oczywistość. Tutaj 
jako mieszkaniec Śląska powiem tylko tyle, że dla 
mnie ta przestrzeń jest o tyle interesująca dodat-
kowo, że pewien aspekt, nazwijmy to, zdrowotny, 
powiedzmy, obywateli, o których tutaj państwo 
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senatorowie się troskali, mieszkańców Śląska 
też pozostawia wiele do życzenia. I też warto, 
żeby przy rozmowie o klimacie porozmawiać 
o zdrowiu. Ale to jest też taka kwestia, że pań-
stwo polskie musi zadbać nie tylko o organizację 
pewnej polityki klimatycznej, lecz także o zdro-
wie obywateli.

Jeśli chodzi o politykę klimatyczną, to jest to 
kwestia związana z tym, że jesteśmy lojalnym 
członkiem Unii Europejskiej i realizujemy, sta-
ramy się realizować pewną jej, powiedzmy, poli-
tykę i odpowiedzieć na te wyzwania, które płyną 
do nas z Parlamentu Europejskiego.

Kolejna kwestia to jest oczywiście kwestia 
społeczna, dbałość o wszystkich obywateli. Bo 
te wszystkie ruchy, o których mówimy, które 
są związane z tą ustawą, to są ruchy związane 
z transformacją energetyczną, a tak napraw-
dę konsekwencją transformacji energetycznej 
będzie transformacja cywilizacyjna, nie tylko 
regionów tych górniczych czy kiedyś pogór-
niczych, ale całego naszego kraju. W związku 
z tym dbałość o właściwy przebieg tej transfor-
macji cywilizacyjnej jest również naszą troską 
w przestrzeni społecznej, obywatelskiej. I stąd 
umowa społeczna, stąd dbałość przede wszyst-
kim o ludzi. Bo przez ludzi i dla ludzi jest to 
robione.

No, ale prawda jest taka, że jest czwarty czyn-
nik, który jest niezwykle istotny, na który my, 
jako rząd, musimy patrzeć. To jest bezpieczeń-
stwo energetyczne państwa polskiego, i to w każ-
dym z tych aspektów, o których powiedziałem 
wcześniej. W sytuacji, w której doszłoby do nie-
kontrolowanej dekarbonizacji – bo tak to trzeba 
nazwać – przede wszystkim doszłoby do kon-
sekwencji w wymiarze społecznym, bardzo głę-
bokich, bardzo trudnych do opanowania. Nawet 
nie chcę mówić… Nie chcę używać tutaj słowa 
„rewolucja”, ale to jest chyba takie najprostsze 
słowo, które mi się tutaj nasuwa. Ja to czytam 
w tym momencie jako działania destrukcyjne dla 
państwa polskiego. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Gawłowskiego.

SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście zgadzam się z ministrem. To są 

działania destrukcyjne dla państwa polskiego, 
to, co realizujecie przez ostatnie 6 lat, a właści-
wie już 7 lat. Pan jest czwartym ministrem odpo-
wiedzialnym w tym rządzie za górnictwo? Tak, 
chyba czwartym.

Bardzo się cieszę, Panie Pośle, że pan to po-
wiedział, bo proste rzeczy trzeba wyjaśnić. To jest 
poselski projekt ustawy. Poselski, a nie rządowy. 
W związku z tym w przypadku tego projektu nie 
rozpoczęto żadnych prac, które dotyczą notyfika-
cji. W przypadku tej ustawy nie są prowadzone 
żadne prace dotyczące notyfikacji przed Komisją 
Europejską. Żadne, Pani Senator. Żadne. To są…

(Senator Dorota Tobiszowska: To nie do mnie, 
to do ministra.)

Nie, minister prowadzi coś innego. Pani jest 
sprawozdawcą projektu poselskiego, ustawy, któ-
ra trafiła do Senatu. Powtarzam: żadne.

Zgodnie z Regulaminem Sejmu w momencie, 
gdy tego typu projekt grupy posłów wpłynął do 
Sejmu, pani marszałek powinna zapytać Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumenta, czy ten pro-
jekt wymaga notyfikacji. Jeżeli Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumenta odpowiedziałby, że 
wymaga – a wiemy wszyscy, że wymaga i że tak 
by odpowiedział – to wtedy pani marszałek po-
winna wstrzymać prace nad projektem i popro-
sić rząd o przeprowadzenie procesu notyfikacji. 
W związku z tym, Szanowni Państwo, my dysku-
tujemy nad dokumentem, którego tutaj nie ma. 
Nie ma.

7  lat rządzicie. Tworzący ten rząd, siedzą-
cy tam ministrowie i urzędnicy doprowadzi-
li Polskę do katastrofy. A pan ich wspiera. 7 lat. 
Powtarzam: 7 lat. A my dyskutujemy nad projek-
tem, którego formalnie, zgodnie z Regulaminem 
Sejmu, w Senacie być nie powinno. Ale jest. Macie 
większość w Sejmie, więc możecie nawet najwięk-
szego knota wysłać do Senatu i spowodować, że 
my będziemy musieli się nad nim pochylić.

W związku z tym, traktując niezwykle po-
ważnie swoją pracę w Komisji Nadzwyczajnej do 
spraw Klimatu, w przeciwieństwie do wielu in-
nych senatorów z tej części sali, którzy wypisali 
się z tej komisji, poprosiliśmy o szereg dokumen-
tów dotyczących projektu ustawy i dostaliśmy te 
dokumenty. Ja będę się do nich odnosił i uzupełnię 
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wypowiedź pana posła sprawozdawcy, bo on nie-
stety nie zna tego projektu ustawy.

Projekt ustawy mówi m.in. o tym, że zwol-
nień z tytułu CIT oraz funduszu likwidacji kopalń 
w ciągu tego okresu… Tu zostanie ujęta kwota 
626 milionów zł. To już wyliczył minister. Stawka 
CIT w 2022 r. – 19%. Zakłada się umorzenie na po-
ziomie 1 miliarda 819 milionów zł. Wiadomo, że 
samorządy mają udział w podatku. Ta ustawa to 
zakłada, a pan poseł o tym nie wiedział. Tylko tyle 
chcę powiedzieć. Ale jest to projekt poselski, jest to 
projekt poselski. Chcę, żebyście o tym wiedzieli.

Ta ustawa zakłada – dzisiaj o to dopytywa-
łem – pomoc w roku 2022 w wysokości 6 miliar-
dów 92 tysięcy zł. Kłopot polega na tym, że tych 
pieniędzy nie ma w budżecie państwa. One będą 
przekazywane w ramach obligacji pozabudże-
towych, niezgodnie z prawem. Tak chcecie ope-
rować. Mówiła o tym wcześniej pani marszałek 
Morawska-Stanecka, mówiła o tabelkach, które 
otrzymaliśmy. Dostaliśmy ten materiał jako ma-
teriał zastrzeżony, tajny, poufny. Nie ma takich 
materiałów w czasie debat senackich, więc ja się 
będę nimi posługiwał.

Przypomnę jeszcze raz. Jeżeli istnieje możli-
wość udzielania pomocy publicznej zgodnie z pra-
wem krajowym i prawem europejskim, to tylko 
wtedy, gdy jest wygaszenie, a więc zlikwidowane 
są zdolności i moce wydobywcze. Nie ma innej 
drogi. Powtarzam: nie ma innej drogi.

Pani marszałek przeczytała… Chodzi o Zakład 
Górniczy „Sobieski” i „Janina”. W tym zakładzie 
górniczym w 2022 r. wydobycie to 3 miliony 400, 
w 2023 r. – 3 miliony 400… A kwoty wsparcia? 
482 miliony, 469 milionów itd., itd. Co chcę przez 
to powiedzieć? To jest dopłata do funkcjonowa-
nia, to jest dodatkowa dopłata do funkcjonowa-
nia – tam nie ma likwidacji mocy produkcyjnej. 
Co to oznacza? Nie będzie dla tego czegoś notyfi-
kacji, po prostu nie będzie. Proces notyfikacji dla 
tego projektu w ogóle nie został uruchomiony, dla 
tego projektu w ogóle go nie ma. Proces notyfika-
cji uruchamia rząd dla zupełnie innego projektu. 
I nawet jeżeli on jest co do kropki czy przecinka 
podobny, to to są różne projekty. Państwo dopie-
ro złożycie, nawet jeżeli są różne… No, niech pan 
dyrektor nie kiwa głową. Ja naprawdę przez 8 lat 
to ćwiczyłem, to są różne projekty. Skończy się 
tak jak ze stoczniami w 2006–2007. Ówczesny 
rząd PiS dokładał do stoczni pieniądze, a potem 
te stocznie musiały oddać wszystkie pieniądze 
otrzymane w ramach pomocy publicznej, których 

nie miały. I proces restrukturyzacji stoczni pole-
gał na tym, że trzeba było je zamknąć. Jak pan się 
nabija z tych kursów, to chciałbym wam powie-
dzieć, że skończy się z tymi kopalniami dokład-
nie tak samo. Idziecie dokładnie w tym samym 
kierunku.

Panie Pośle, z całym szacunkiem do zawodu 
górnika, bo naprawdę ogromny mam do tego za-
wodu szacunek, przyjęcie tej ustawy w wersji, 
jaką proponujecie, oznacza, że w 2023 r. trzeba 
będzie pilnie wszystkie kopalnie zamykać. Chce 
pan tego? Naprawdę chce pan tego? Naprawdę 
chce pan tego życzyć górnikom? Pan siedzi obok 
ludzi, którzy w sposób nieudolny od 6 lat zarzą-
dzają polskim górnictwem. Zapraszaliśmy na po-
siedzenie komisji nadzwyczajnej. Od pierwszego 
programu energetyki do 2040… Mówiła o tym 
pani marszałek. Opisywał nam tutaj jeden z mi-
nistrów, Guibourgé-Czetwertyński, co się dzieje, 
mówił, że ten dokument jest przyjęty przez rząd, 
a  inny minister, minister Soboń, podpisywał 
w tym czasie umowę społeczną, która nie miała 
nic wspólnego z tym dokumentem, który doty-
czył polskiej energetyki do roku 2040, w tym czę-
ści ogromnych zadań związanych z górnictwem. 
Więcej, pan minister Soboń zapowiedział, że nie 
może nam przekazać, a chcieliśmy uczestniczyć 
w tej debacie, projektu tej umowy społecznej, bo 
on jest tajny łamane przez poufny, pewnie scho-
wany w kolanku pod zlewem. My tego projektu do 
dzisiaj nie dostaliśmy, mimo że formalnie zwró-
ciłem się o to, na piśmie, żeby ten projekt dostać. 
Dzisiaj go już nie potrzebuje, bo on już jest znany, 
ale wtedy poprosiłem o to, żebyśmy rzeczywiście 
mieli szansę uczestniczyć w debacie dotyczącej 
porozumienia w tej części.

Państwo tak narzekacie, mówicie, że zła komi-
sja, zła Unia Europejska itd., że Tusk, Platforma, 
że 2014 r. No to fakty, fakty. Państwo musicie to 
wiedzieć, ja już to mówiłem tutaj, ale powtórzę to 
jeszcze raz. Jest tylko 1 moment, w którym 1 kraj 
może zablokować decyzję w sprawie dotyczącej ja-
kichś postanowień na poziomie Unii Europejskiej. 
Jest to posiedzenie Rady Europejskiej, czyli spo-
tkanie na szczycie. Pakiet klimatyczno-energe-
tyczny został podpisany przez prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego w marcu 2007 r. Wtedy premie-
rem rządu Rzeczypospolitej Polskiej był Jarosław 
Kaczyński. Z tego pakietu wynikają wszystkie na-
stępstwa różnych decyzji, które dotyczą również 
wprowadzenia sytemu handlu uprawnieniami 
do emisji itd. Cała wielka baza w oparciu o ten 



Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

116

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 11 stycznia 2022 r.

dokument została zbudowana, podpisany, przy-
pomnę, przez Lecha Kaczyńskiego za zgodą rzą-
du Jarosława Kaczyńskiego. Ale żeby tego 2007 r. 
tak się nie czepiać, to, Szanowni Państwo, po-
wiem tak. No, gdybyście byli członkami komisji 
do spraw klimatu, tobyście to wiedzieli. My na po-
siedzeniu tejże komisji zajmowaliśmy się w sumie 
15 dokumentami związanymi z aktami prawny-
mi, które są związane z Fit for 55 – Gotowi na 55. 
Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 55% do 
2030 r. Uwaga, żebyście to też zapamiętali, uwaga, 
Panie Pośle, Panie Senatorze, bo do pana mówię. 
Wie pan, kto się zgodził na ten dokument?

(Senator Jerzy Czerwiński: Zaraz panu 
odpowiem.)

Kto się zgodził? Ja panu powiem kto. Ten ktoś 
nazywa się Mateusz Morawiecki. Na szczycie eu-
ropejskim Mateusz Morawiecki wyraził zgodę na 
ten dokument. Mógł postawić weto, 1 kraj mógł to 
zablokować. Z mojego punktu widzenia to dobrze, 
że się zgodził. Żeby sprawa była jasna: ja go nie 
krytykuję za to, że się zgodził. Ja tylko nie lubię 
takiej hipokryzji, jaką próbujecie tutaj uprawiać. 
Bo wy mówicie: ratujmy, co się da, 30 miliar-
dów wpakujmy w górnictwo, nie będziemy nic 
zamykać. Udajecie, że coś wspieracie, a to jest 
katastrofa.

(Sygnał timera)
Ale to wszystko jest wiadome nie od wczo-

raj. Wszystkie decyzje związane z tym proce-
sem, z pakietem klimatyczno-energetycznym, 
są znane od 2007 r. Cały system uprawnień do 
emisji jest znany od 2010 r. No, najpierw to było 
w ramach KOBiZE… Nie chcę państwa zanudzać 
tymi szczegółami, a naprawdę mam je wszystkie 
w głowie. Nie udaję, mam je naprawdę, bo zajmo-
wałem się tym przez lata. Nie chcę państwa tym 
zanudzać, ale to jest wszystko jasne. Jasne było to 
również w 2015 r., gdy rząd Platformy nie chciał 
budować bloków węglowych w Ostrołęce. Wtedy 
dzisiejszy wicepremier, prezes Kaczyński, z pa-
nią poseł Szydło, późniejszą premier, mówili: jak 
wygramy, to zbudujemy tutaj energetyczny blok 
węglowy. No, jak się to się skończyło, to wiado-
mo – 2 czy 3 miliardy zł utopiono w błocie. Już 
kończę. Tak, 2 czy 3 miliardy utopiono w błocie. 
Podobnie było w innych przypadkach. Jaworzno – 
o tym też mówiłem, wymieniałem tę sprawę wie-
lokrotnie. Wiadomo, jak wygląda polityka w tej 
sprawie. I premier tego rządu wyraził zgodę na 
tego typu zachowania. A brak notyfikacji przez te 
6 czy 7 lat to w całości odpowiedzialność państwa 

rządu, najpierw Beaty Szydło, a potem Mateusza 
Morawieckiego.

Jeżeli wy chcecie teraz, łamiąc prawo europej-
skie, spowodować, że kopalnie zostaną zamknięte 
szybciej, to ja wam współczuję, bo to jest oszu-
stwo. Chcecie oszukiwać górników, to powiedz-
cie to wprost: tak, chcemy oszukiwać górników. 
Ale nas w to nie mieszajcie, my w oszustwie do-
tyczącym górników uczestniczyć nie będziemy. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 
Tomasz Grodzki)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Proszę o  zabranie głosu panią marszałek 

Morawską-Stanecką.

SenatoR 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze!

Głównie do pana kieruję te słowa, dlatego że 
wszyscy jesteśmy… To znaczy pan minister po-
woływał się tutaj na to, że jest ze Śląska. Ja jestem 
ze Śląska, pani senator jest ze Śląska, pan poseł 
wprawdzie jest z Małopolski, ale również prze-
pracował całe życie w górnictwie, więc wiemy, 
o czym mowa.

Nam wszystkim chodzi o to samo, o to, żeby 
nie doszło do niekontrolowanej likwidacji czy 
upadłości kopalń. Ale nie będziemy tutaj mówić 
o tym, jak przez wiele, wiele lat… Akurat ja fak-
tycznie pracowałam w górnictwie przez wiele lat, 
więc wiem, w jaki sposób przebiegały te kolejne 
restrukturyzacje, ile błędów popełniono. Ale dzi-
siaj my już nie możemy sobie pozwolić na błędy. 
To jest kolejna, nasta ustawa dotycząca restruk-
turyzacji górnictwa.

Słyszeliśmy już dzisiaj wiele na temat budżetu 
i na temat finansowania zadań państwa za pomo-
cą instrumentów pozabudżetowych. I ta ustawa 
jest kolejnym przykładem takiego właśnie finan-
sowania. Oto dziś rząd chce dorzucić w ciągu 
10 lat do spółek górniczych, do kopalń – tylko po 
to, żeby one trwały –28 miliardów zł z pieniędzy 
podatników.
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Oczywiście słyszeliśmy tutaj wiele o tym, że 
przecież moglibyśmy coś zaproponować – przy-
pominam, że nie rządzimy – albo że wcześniej coś 
robiono. Więc ja powiem tylko o okresie waszych 
rządów, o Polskiej Grupie Górniczej. Kontrola 
NIK, której wyniki opublikowano w ubiegłym 
roku… Pan minister miał mi na piśmie odpowie-
dzieć – prosiłam go o to na posiedzeniu komisji 
– jakie wnioski wyciągnięto z zaleceń pokontrol-
nych. Ta kontrola wskazała, jakie nieprawidło-
wości popełniono przy tworzeniu Polskiej Grupy 
Górniczej. Parę uwag chciałabym państwu prze-
czytać po to, żebyście zrozumieli, o co tak na-
prawdę nam chodzi. 

Wartości początkowe nabytych aktywów 
Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu 
Węglowego na poziomie spółki jako całości okre-
ślono w wartościach niższych łącznie ok. 40% 
w stosunku do wycen rzeczoznawców mająt-
kowych, a na poziomie poszczególnych kopalń 
o wartościach podwyższonych lub obniżonych 
w stosunku do wycen. Było to zniekształcenie 
wysokości kosztów operacyjnych poprzez za-
wyżenie lub zaniżenie kosztów amortyzacji. 
Prowadziło to do pogorszenia wyniku netto po-
szczególnych kopalń potencjalnie lepszych oraz 
poprawy wyniku finansowego kopalń potencjal-
nie słabszych. Jak stwierdziła Najwyższa Izba 
Kontroli, podważa to wiarygodność prezentowa-
nych przez Polską Grupę Górniczą wyników eko-
nomicznych i ich przydatność w podejmowaniu 
jakichkolwiek decyzji zarządczych związanych 
z prowadzeniem działań restrukturyzacyjnych. 
Wyceny majątku prowadzono w taki sposób, że 
np. na jednej z kopalń środki trwałe, czyli 74 
budynki, których wartość godziwa według rze-
czoznawcy wynosiła 22,3 miliona zł, wartość 
początkową określono na 74 zł. Na pytanie kon-
trolera NIK, jakie uzasadnienie do przyjęcia ta-
kiego założenia, że każdy z aktywów tej kopalni 
miał wynosić 1 zł, dyrektor kopalni nie wyja-
śnił merytorycznych przesłanek, tylko podał, że 
związane to było z ograniczeniami technicznymi 
systemu komputerowego.

To są takie smaczki z  tej kontroli NIK. 
Faktycznie poprzez finansowanie Polskiej Grupy 
Górniczej, poprzez wypuszczanie emisji kolej-
nych akcji, akcje obejmowały inne spółki, głów-
nie spółki energetyczne, ale też PGNiG. I proszę 
sobie wyobrazić, że w  październiku 2020  r. 
PGNiG wyceniło akcje Polskiej Grupy Górniczej 
na 0 zł i dokonało odpisu na 389 milionów zł, 

a grupa PGNiG zainwestowała 800 milionów zł 
w akcje Polskiej Grupy Górniczej i jest najwięk-
szym akcjonariuszem. Dzisiaj Polacy mogą 
zapytać: dlaczego my mamy taki drogi gaz? 
No, to sami odpowiedzcie sobie na to pytanie. 
Oczywiście to nie jest jedyna przyczyna, ale jest 
to jedna z przyczyn. Polska Grupa Górnicza jest 
winna konsorcjom prywatnych i państwowych 
banków. Było to 2 miliardy zł, ale myślę, że te-
raz jest więcej. Powinna to oddać w 2023 r., na 
Polski Fundusz Rozwoju 1 miliard zł, który jest 
tutaj zaplanowany.

Ja mam 1 prośbę do państwa: nie oszukuj-
cie górników. Górnikom należy mówić prawdę. 
Gdyby państwo powiedzieli prawdę 6 lat temu, 
5 lat temu, to dzisiaj byłaby inna sytuacja. A prze-
cież porozumienie wstępne ze stroną związkową 
było podpisane we wrześniu 2020 r. Przez cały 
2021 r. to porozumienie poprawiano. Jest 2022 r., 
a dopiero jest prenotyfikacja. I zastawiamy się, 
jak długo to potrwa. W tej ustawie mamy odpo-
wiedź: końcowy termin jest określony na gru-
dzień roku 2023. Co państwu to przypomina? Bo 
mnie przypomina to, że już nie będziecie rządzić. 
Będzie się martwił kto inny. I oczywiście pierw-
szą rzeczą, z którą nowy rząd będzie musiał się 
zetknąć, to będą problemy górnictwa.

Ta ustawa nie ustala udzielania wsparcia 
na redukcję zdolności produkcyjnej, tylko na 
redukcję wydobycia węgla. I wszystko byłoby 
dobrze, gdyby mówiono prawdę i gdyby rozma-
wiano z opozycją. Tak samo jak w tej sprawie, 
tak i w żadnej innej nie chcecie pomocy opozy-
cji. Dzisiaj padł kolejny rekord: 100 tysięcy osób 
zmarło na COVID. Czy chcieliście jakiejkolwiek 
pomocy opozycji? Przecież myśmy z tą pomo-
cą wychodzili cały czas, z gotowymi projekta-
mi, z gotowymi programami. Tak samo było 
w tej kwestii. Po prostu nie chcecie, bo wy wie-
cie lepiej.

I inny smaczek, ostatni. Na podstawie ustawy, 
którą uchwaliliśmy w ubiegłym roku, pracow-
nicy korzystają z osłon socjalnych. Pracownicy 
Polskiej Grupy Górniczej, którzy przechodzą 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, mają do-
stać wsparcie. Polska Grupa Górnicza mia-
ła zlikwidować majątek likwidowanej kopalni 
„Pokój” w Rudzie Śląskiej, miała go przekazać do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a pracowników 
miała przekazać Jastrzębska Spółka Węglowa 
z oddziału „Jastrzębie III”. Jakimś dziwnym 
trafem 1  tysiąc 160 pracowników z  Polskiej 
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Grupy Górniczej zostało na 1 dzień zatrudnio-
nych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i zostało 
przeniesionych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
Dlaczego? Otóż Polska Grupa Górnicza nie doga-
dała się z tymi, którzy mają zabezpieczenie na 
majątku kopalni „Pokój”, 40 milionów zł, z ra-
cji zdjęcia z zastawu, w związku z czym takie 
rzeczy trzeba robić. I tak jak protezujecie spra-
wę tych pracowników, którym oczywiście na-
leży się to, żebyście im dali osłony, załatwiacie 
tę kwestię nietransparentnie, tak cały czas, od 
2015 r. restrukturyzujecie górnictwo nietran-
sparentnie. Powtarzam: górnikom należy się 
prawda. Górnicy nie marzą o  tym, żeby co-
dziennie zjeżdżać pod ziemię i siedzieć w tem-
peraturze 28 plus i więcej stopni. Ja doskonale 
wiem, że możliwa jest praca w takich warun-
kach, ale jeżeli te zagrożenia się nakładają i sko-
ro są inne możliwości, skoro można skorzystać 
z pomocy, nawet z pomocy publicznej i pomocy 
Unii Europejskiej w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, to po co ich na to 
narażać. Po co? Po co powodować, że wydobycie 
węgla jest nieefektywne? Przez ten czas, kiedy 
funkcjonowała Polska Grupa Górnicza, a który 
kontrolował NIK, jakimś dziwnym trafem ro-
sło zatrudnienie w tej spółce: w 2016 r. wynosi-
ło ono 31 tysięcy 836, w 2017 r. – 39 tysięcy 966, 
a w 2018 r. – 42 tysiące 398. To jest restruktury-
zacja? Ja pytałam pana ministra Sobonia, wte-
dy nie uzyskałam też tej odpowiedzi, czy w tej 
umowie społecznej napisano, że nie będzie się 
już przyjmować do górnictwa młodych ludzi 
i nie będzie się ich karmić złudzeniami, że do-
pracują tam do emerytury. Gdyby nie było takiej 
możliwości, gdyby to było zagwarantowane i za-
pisane, to młodzi ludzie wiedzieliby, że mogą po-
szukać pracy gdzie indziej. Tej pracy na Śląsku 
trochę jest, a można by tych miejsc pracy stwo-
rzyć jeszcze więcej. Przypominam, że górnic-
two na Śląsku to nie jest już taka branża, gdzie 
się najwięcej zarabia, są branże o wiele lepiej 
opłacane. Trzeba ludziom mówić prawdę. Tym, 
którzy mają uprawnienia emerytalne albo mają 
parę lat do emerytury, trzeba dać osłonę i wy-
słać ich na emeryturę, tym, którzy chcą się prze-
branżowić, umożliwić to, a tym młodym, którzy 
mogą iść gdzie indziej, nie sprzedawać złudzeń.

Odnośnie do szacunku powiem, że ja również 
mam wielki szacunek dla górników. Jestem żoną 
górnika, który 35 lat przepracował w górnictwie. 
Dziękuję. (Oklaski)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Głos zabierze pan senator Adam Szejnfeld.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Dużo już zostało powiedziane, żeby nie po-

wiedzieć, że wszystko, ale mój głos i głos przed-
stawiciela komisji gospodarki też wydaje się tu 
potrzebny. Ja bym chciał się wypowiedzieć, za-
czynając od jednej, moim zdaniem, bardzo ważnej 
kwestii. Niektórzy próbowali podzielić tych, któ-
rzy zajmują się tą ustawą, występowali w związ-
ku z tą ustawą, w tej debacie, na zwolenników 
i przeciwników polskich górników czy też zwolen-
ników i przeciwników polskiej branży górniczej. 
A ja chcę powiedzieć, nie tylko, jeśli chodzi o tę 
ustawę, nie tylko o tę debatę, ale także w związku 
z moim doświadczeniem 25 lat w polskim parla-
mencie, że nie znam przeciwników polskich gór-
ników ani polskiego górnictwa, także wśród tych, 
którzy mają uwagi do tej ustawy i mieli uwagi do 
wielu poprzednich. Tu bowiem podziały przebie-
gają inaczej: na tych, którzy z publicznej kasy chcą 
wyciągnąć jak najwięcej i to bardziej dla siebie 
niż dla tych górników i górnictwa, oraz na tych, 
którzy dbają o polskie finanse publiczne. Myślę, 
że podział polega na tym, że są tutaj ludzie, którzy 
nie tylko własny, ale także swojego środowiska, 
branży, co bardziej można uznać, interes uważają 
za ważniejszy niż interes ogółu, niż interes nie-
zamożnego człowieka czy niezamożnej rodziny, 
która nie wie, czy – bo nie tylko dzisiaj, kiedy są 
tak wysokie ceny, wcześniej też – zrezygnować 
z ogrzewania gazowego i wrócić do węgla. Ale, 
jak mi ostatnio jedna ze starszych pań mówiła, 
wtedy też jest dylemat, czy kupować drogi polski 
węgiel na składzie bez kolejki, czy stać wiele go-
dzin w kolejce za rosyjskim węglem.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że nie teraz, ale 
od co najmniej 2 dekad dokonuje się wielka, po-
trzebna i konieczna transformacja, transformacja 
energetyczna, na całym świecie, ale szczególnie 
w Europie. Kilkadziesiąt tysięcy Polek i Polaków 
umiera rocznie ze względu na niszczony klimat. 
My powinniśmy się podzielić na tych, co są za 
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życiem, i tych – jeżeli w ogóle byliby tacy – co są 
za śmiercią. No, chyba nikt nie jest za tym, żeby 
ludzie umierali, nie tylko z powodu pandemii, lecz 
także z powodu klimatu. Transformacja nie może 
nie dotknąć górnictwa węgla kamiennego, bru-
natnego oczywiście również. W związku z tym 
uczciwa ustawa wspierająca proces transformacji 
jest potrzebna. Niestety, ta nie jest uczciwa. I od 
samego początku… Chociażby jeżeli weźmiemy 
pod uwagę autorstwo. Znaczy uczciwa w sensie 
traktowania siebie wzajemnie uczciwie, o tym 
mówię. Jeżeli nie mamy nic do ukrycia, jeżeli 
mamy słuszne i szczere intencje, to nie ukrywa-
my się za plecami kogoś. Ja się pytam, jakie in-
tencje ma rząd, że ukrywa się za plecami posłów. 
Bo to nie jest poselska ustawa. Powiedziałem już, 
mam 25 lat doświadczenia, nie znam takich po-
słów, którzy napiszą ustawę, która ma działać 
skutecznie, kompleksowo, systemowo przez 10 lat 
i która będzie kosztowała 30 miliardów zł publicz-
nych pieniędzy. Nie ma takiej możliwości. A ukry-
wanie się za plecami posłów w tym przypadku nie 
jest uczciwe i nie może budować wiarygodności 
po naszej stronie, to po pierwsze.

Po drugie, to sugeruje, że ktoś chce zrzucić 
z siebie odpowiedzialność, nie tylko tę finansową, 
nie tylko tę polityczną, lecz także prawną, jeśli 
coś w przyszłości, za rok, 2 lata czy 10 lat wyjdzie 
nie tak. Tak więc sam ten początek, prapoczątek, 
kwestia autorstwa powoduje, że nie powinniśmy 
głosować za taką ustawą. Nie buduje to bowiem 
wiarygodności. Jak do tego dołożymy, że nie ma 
w niej lub w związku z nią tego, co jest koniecz-
ne, notyfikacji, że nikt tu nie przedstawia tego, co 
jest absolutnie fundamentalne, czyli harmono-
gramu redukcji mocy… Bo tu jest harmonogram, 
ale płacenia, finansowania, udzielania kroplów-
ki, przekazywania znowu od polskiej rodziny, od 
polskiego szewca czy robotnika budowlanego do 
górnika pieniędzy. A przecież nie o to tutaj chodzi, 
tu chodzi właśnie o transformacje, uczciwą trans-
formację, która da szansę na to, żeby w procesie 
ewolucyjnym ograniczać wydobycie, przesuwać 
ludzi z górnictwa do pracy poza górnictwem, tak 
jak to się robiło w rolnictwie, gdzie przesuwało się 
w procesie, trwającym już 3 dekadę, ludzi z pra-
cy w rolnictwie, żeby tam nędzy nie klepali, do 
innych branż.

Nie ma także wiarygodnych, uczciwych, 
transparentnych i jawnych zasad finansowania 
tego. Znów mamy do czynienia z czymś, o czym 
mówiliśmy wcześniej, przy ustawie budżetowej, 

czyli przesuwaniem środków publicznych z bu-
dżetu do sfery pozabudżetowej.

Pytałem w komisji, czy przewidujecie pań-
stwo, że co roku rząd będzie składał sprawoz-
danie Sejmowi z wyników realizacji tej ustawy. 
Odpowiedź była negatywna. No, jak możemy wam 
wierzyć, skoro nawet nie chcecie sprawozdawać 
tego, że 30 miliardów zł, a w tym roku, gdyby 
ustawa weszła w życie, a pewnie wejdzie, ponad 
6 miliardów… Wy nie będziecie mówić. Nie, bo 
nie. To jest podstawowy element wiarygodności 
– transparentne, jawne pokazywanie, co zrobiłem 
z pieniędzmi, a także jaki jest tego efekt. Tu chodzi 
o efektywność wydawania, a nie tylko o zgodność 
z prawem. 

Summa summarum, żeby się nie rozwodzić, 
bo, tak jak zaznaczyłem na początku, wiele, a wła-
ściwie wszystko zostało powiedziane, chciałbym 
stwierdzić, i to z bólem – tak jak powiedziałem, 
transformacja jest konieczna, a więc konieczne 
jest także oprzyrządowanie ustawowe – że zro-
biliście państwo przy tej ustawie wszystko, co 
można sobie wyobrazić, żeby nie znaleźć dla niej 
poparcia. Dziękuję. (Oklaski)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

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

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini - 
strze!

Kilka rzeczy trzeba może nawet nie spro-
stować, ale przypomnieć. À propos transfor-
macji w rolnictwie, to zdaje się, że rozpoczął ją 
idol tej strony sali, pan prof. Balcerowicz. Do tej 
pory jeszcze niektóre środowiska się transfor-
mują. Współczuję im. Wolałbym, żeby tego typu 
fachowcy ani rolnictwem, ani przemysłem, ani 
górnictwem, ani żądną inną dziedziną się nie 
zajmowali.

Szef komisji klimatu, pan senator Gawłowski 
wspomniał tutaj o stoczniach. Jaka jest data likwi-
dacji stoczni szczecińskiej, bliskiej panu? Bodajże 
2009 r. Tak? Świetnie. A kto im wtedy nie mógł 
albo nie chciał pomóc? A kto przywoził wtedy 
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inwestora z Kataru, w cudzysłowie, czy z kata-
rem? Czy pan ma niepamięć, amnezję? Świetnie.

Proszę państwa, wyście już pokazali, jak rzą-
dzicie, jakimi jesteście fachowcami. Ktoś tutaj 
powiedział, że nie może poprzeć tej ustawy, bo 
nie. Bo nie znalazł realnej przyczyny. Mówiono 
o  uczciwości. Ustawy mają być skuteczne. 
Uczciwość jest w podejściu tych, którzy są ich 
autorami. Jeśli ustawy będą skuteczne, będą re-
alizowały zapotrzebowanie społeczne, niestety 
w ten czy inny sposób ograniczane przez Unię 
Europejską, to wtedy będziemy mogli uważać, że 
ci, którzy takie ustawy wyprodukowali, sfomuło-
wali, uchwalili, są osobami uczciwymi, bo działali 
dla dobra ogółu. I tak będzie w tym przypadku. 
Próby zarzucania nam tutaj nieuczciwości, goło-
słowne, uważam za daleko niestosowne, ale zosta-
wiam to ocenie tych, którzy nas słuchają.

No i podstawowa kwestia. Właściwie od tego 
należałoby na początku wyjść. Jak to jest, że 2 
komisje senackie – teoretycznie jest to oczywi-
ście możliwe – dochodzą do różnych wniosków? 
Jedna z nich, nazwałbym to, branżowa, fachowa, 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
chce poprawić ustawę w kilku wątkach i wpro-
wadza poprawki sugerowane przez legislatora. 
Druga komisja, nadzwyczajna, monolityczna, je-
śli chodzi o skład, proponuje odrzucenie ustawy. 
I nie robi tego po raz pierwszy, zwróciłem na to 
uwagę już wcześniej. Jaka powinna być rola komi-
sji nadzwyczajnej, która zajmuje się bardzo wie-
loma sprawami? Do niej są kierowane ustawy 
z bardzo wielu dziedzin właśnie po to, żeby został 
sformułowany wniosek o odrzucenie. Mówię to 
z całą odpowiedzialnością. A potem, dzięki prze-
wadze osobowej tej komisji wniosek połączonych 
komisji też będzie wnioskiem o odrzucenie. Tak? 
No więc pytanie: po co? Odpowiedź jest prosta: 
żeby wzbudzić niepokój społeczny. Jeśliby, nie daj 
Boże, ten wniosek przeszedł, to ci przedstawiciele, 
pożal się Boże, pojechaliby na Śląsk i powiedzieli: 
proszę, podpisaliście z rządem umowę społeczną, 
a oni nie mają na to pieniędzy, oni chcą was okła-
mać. To przecież o to chodzi. Ta fastryga wyłazi 
w tym mundurku, który szyjecie.

Proszę państwa, tu nie chodzi o niepokoje, na-
zwałbym to, bieżące, o podważenie wiarygodno-
ści rządu, ale także dalej idące. Bo przecież jeśli 
nie będzie tej restrukturyzacji, jeśli ustawa w tym 
kształcie nie zostanie uchwalona, no to wcześniej 
czy później, jak powiedziano, będzie zapaść na 
Śląsku. O to chodzi? O to wam chodzi? Im gorzej, 

tym lepiej? No o to, właśnie o to. Cel bliski: poka-
zać, że rząd jest niewiarygodny, bo nie ma pienię-
dzy – a one są – które powinny być przeznaczone 
restrukturyzację. I cel dalszy. Proszę państwa, 
my nie powinniśmy się godzić na coś takiego. Ja 
się zwracam do tych, którzy chcą dobra górnic-
twa, dobra ludzi mieszkających na Śląsku, dobra 
całego społeczeństwa polskiego, bo to oddziałuje 
nie tylko na Śląsk. Tu nie chodzi tylko o te 400 ty-
sięcy ludzi, którzy w pewnym sensie od górnictwa 
są zależni, kooperując z kopalniami. To jest także 
kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Wybór 
jest prosty: albo odrzucenie tej ustawy – mam na-
dzieję, że to nie przejdzie w Sejmie, że ten wnio-
sek zostanie odrzucony – albo po prostu działanie 
dla dobra górnictwa, dla dobra górników, także 
dla bezpieczeństwa, zwykłego bezpieczeństwa. 
Kopalni nie można zamknąć na klucz i zgasić 
światła, tak się po prostu nie robi, fachowcy od 
górnictwa. Dziękuję, Panie Marszałku.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zanim poproszę pana senatora Piechę… 

W kuluarach chętnie opowiem panu senatorowi 
o stoczni, bo tak się składa, że byłem wtedy dele-
gatem rady miasta przy likwidacji stoczni. Wraz 
ze świętej pamięci, pochowanym w Panteonie 
Narodowym, premierem Komołowskim, wraz 
ze Śniadkiem, Buzkiem i innymi byliśmy wte-
dy u pani komisarz Neelie Kroes i mogę dużo na 
ten temat opowiedzieć. Ale to oczywiście w kulu-
arach, gdyby był pan senator ciekawy.

Teraz poproszę pana senatora Wojciecha 
Piechę.

SenatoR 
woJciecH PiecHa 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja jestem za tą ustawą, którą przygotowała 

grupa posłów i która była rekomendowana przez 
ministerstwo.

Dlaczego górnictwo to trudna dziedzina? Na 
Śląsku szczególnie. Mamy tam spółki górni-
cze, Jastrzębską Spółkę Górniczą, Polską Grupę 
Górniczą, Tauron Wydobycie i jeszcze dodatko-
wo Węglokoks Kraj, który ma tylko 1 kopalnię. 
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Historycznie do tego podejdźmy. W 1989 r. – to był 
ostatni rok socjalizmu w Polsce – wydobywano 
188 milionów t węgla. W tej chwili – tu mam dane 
z 2020 r. – to są 52 miliony 945 tysięcy t. Zejście 
z produkcją ze 180 milionów t do 52 milionów t 
było przez te 30 lat realizowane. Od 2011 r., bo tu 
też są takie dane… W 2011 r. jeszcze wydobywa-
liśmy 76 milionów t, czyli przez 10 lat zeszliśmy 
o 23,3 miliona t. Zatem ja nie widzę przeszkód, 
żeby ta tendencja się utrzymywała.

Kopalnie mają swój żywot i każda kopalnia 
ma określony czas działania, czas wydobycia wę-
gla. To tak jak z ludźmi – rodzi się, funkcjonuje, 
potem umiera. Tak to niestety jest. Ale żeby nie 
dopuścić do jakiejś zapaści społecznej na Śląsku, 
powinniśmy ten proces rozłożyć w czasie. Bo moż-
na by było pozamykać wszystko w rok i 75 tysięcy 
ludzi nie miałoby przygotowanych miejsc pracy. 
A my musimy do tego się przygotować, musimy 
zachęcić biznesmenów, zachęcić inwestorów, ażeby 
inwestowali na Śląsku. To trzeba rozłożyć w cza-
sie, tak żeby to można było sensownie zrobić, tak 
jak to zrobili Niemcy. Oni wiedzieli, że w 2018 r. 
ostatnia kopalnia będzie zlikwidowana, dopłacali 
do swojego górnictwa, chociaż było ono niewydolne 
i pożerało olbrzymie pieniądze. Zrobili to sensow-
nie i uniknęli napięć społecznych, które by się wy-
tworzyły w czasie jakiegoś gwałtownego upadku 
spółek węglowych. Anglicy troszeczkę inaczej po-
deszli do restrukturyzacji górnictwa, bo zrobili to 
w ciągu 2 lat, premier Thatcher w 1984 r. i w 1985 r. 
praktycznie zlikwidowała swoje górnictwo i do tej 
pory tam to się odbija czkawką, bo te napięcia spo-
łeczne były tam bardzo, bardzo duże.

Ja mogę tu jeszcze podać dane dotyczące struk-
tury zatrudnienia, bo ta struktura zatrudnienia 
w ciągu 10 lat się zmieniała. W 2011 r. jeszcze 
115 tysięcy ludzi pracowało w górnictwie, a w tej 
chwili to jest 75 tysięcy, czyli schodzimy z tego 
zatrudnienia. Spółki okołogórnicze, które inwe-
stowały w swój park maszynowy… W latach 2015–
2016 znowu była koniunktura na węgiel, wręcz 
w prasie ukazywały się artykuły z pytaniem, 
dlaczego nie wydobywamy więcej, bo węgiel jest 
droższy i moglibyśmy na tym zarobić. Niestety, 
w górnictwie tak się to nie dzieje, to jest górnic-
two głębinowe, a wejście do jakiegoś pokładu czy 
zbudowanie poziomu trwa 5–7 lat, zaś rozcięcie 
ściany to 2 lata. Mamy w kopalniach tyle a tyle 
załóg górniczych, które wydobywają węgiel, i nie 
możemy tym manewrować tak, że w jednym roku 
będziemy prowadzili 3 ściany, a w drugim roku 

już 5 ścian, bo niestety nie będziemy mieli tylu fa-
chowców, żeby to obsłużyć. Ja jestem za tym, aże-
by te 28 miliardów zł… To jest duża suma, każdy 
wie, że to jest duża suma, ale te 28 miliardów zł 
pozwoli tym przedsiębiorstwom górniczym nor-
malnie patrzeć w przyszłość, bo w tej chwili oni 
nie wiedzą, czy za chwilę nie załamie się cena wę-
gla na rynkach światowych. My nie jesteśmy gra-
czami na tych dużych rynkach. Dominują Chiny, 
Indie, Australia, Indonezja, tam górnictwo jest 
troszeczkę inne, tam górnictwo jest oparte na 
górnictwie odkrywkowym, tam można wyłą-
czyć koparkę i poczekać miesiąc, 2 miesiące, aż 
ceny wzrosną, zobaczyć: o, jest popyt, to sobie tę 
kopareczkę odpalimy i nadrobimy straty. U nas 
niestety są kopalnie głębinowe i my w tych kopal-
niach głębinowych pracujemy 7 dni w tygodniu, 
nie ma dnia, żeby ktoś w kopalni nie był. W sobo-
tę to jest nawet 1/3 załogi, w niedzielę troszeczkę 
mniej. Tak to się odbywa.

Tu padło dużo takich cierpkich słów, że będą 
jakieś przekręty, bo to jest 28  miliardów  zł. 
Przecież mamy NIK, mamy służby, mamy pro-
kuraturę i te służby działają, w górnictwie też 
działały, tak że tego nie trzeba się bać. Powinni 
się bać tylko nieuczciwi.

Ja jeszcze raz podkreślam, że jestem za tą usta-
wą i chcę, ażeby Wysoki Senat ją przyjął. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
G łos zabierze pa n i senator Dorota 

Tobiszowska.

SenatoR 
doroTa ToBiszowsk a 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie 
Dyrektorze Generalny! Szanowny Wysoki 
Senacie!

Żeby zmieścić się w czasie, bo jest on określo-
ny, powiem tak. W pierwszej kolejności przyjęli-
śmy, Szanowni Państwo, program odchodzenia 
od węgla, co oznacza zlikwidowanie dużej bran-
ży skoncentrowanej na dość małej powierzchni 1 
województwa. To po pierwsze.

Gminy górnicze – m.in. takie jak Ruda Śląska, 
Bieruń, Lędziny – muszą zmierzyć się z szybkim 
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odtworzeniem dużej liczby miejsc pracy w sto-
sunkowo krótkim czasie. To po drugie.

Polityka energetyczna Unii Europejskiej, 
Szanowni Państwo, i uzależnienie od Rosji spo-
wodowały, że dziś węgiel jest jedynym tańszym 
od gazu źródłem energii. Tym bardziej uzasadnia 
to rozłożoną w czasie likwidację. Głównym czyn-
nikiem wpływającym na cenę energii… Musimy 
pamiętać, że z węgla jest CO2, które notuje histo-
rycznie najwyższe wartości, to jest ponad 80 euro 
za 1 t. To tak tytułem wstępu.

Projekt ustawy, Wysoki Senacie, jest projek-
tem poselskim i jest kierunkowo zgodny z za-
łożeniami wniosku prenotyfikacyjnego oraz 
przygotowywanej obecnie notyfikacji. Rząd zdaje 
sobie sprawę – ja tak myślę, a to, co usłyszałam na 
posiedzeniu komisji gospodarki, ewidentnie na to 
wskazuje – że takie elementy, jak umorzenie zo-
bowiązań wobec ZUS czy PFRON, czy też system 
dopłat, są pomocą publiczną. Dlatego prowadzone 
są działania w celu zatwierdzenia tej pomocy jako 
dozwolonej przez Komisję Europejską.

Celem ustawy jest osiągnięcie przez Polskę 
przyjętych celów klimatycznych w perspekty-
wie do 2050 r. drogą stopniowego wygaszania 
produkcji w kopalniach węgla kamiennego. Takie 
założenia determinuje m.in. czas niezbędny na 
przeprowadzenie inwestycji, alternatywne źródła 
energii, zapewnienie bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju i akceptowalna społecznie transforma-
cja regionów pogórniczych.

Szanowni Państwo, chcę jeszcze dodać do mo-
jej wypowiedzi, nie wzbudzając litości, jeżeli cho-
dzi o to, że jestem Ślązaczką i reprezentuję branżę 
górniczą… Nie, to nie o to chodzi. Ale, Szanowni 
Państwo, mamy zdegradowane środowisko na 
Śląsku. Drogi, szkody górnicze itd., itd. Zwracam 
na to uwagę Wysokiego Senatu. I będę prosić o to, 
żebyście się państwo pochylili nad tym projektem 
ustawy, bo naprawdę mamy do czynienia z moż-
liwością niekontrolowanej utraty miejsc pracy 
i niekontrolowanej upadłości spółek górniczych. 
Naprawdę grozi zapaść cywilizacyjna Śląska.

Padły tu słowa – do których się trochę odniosę 
– „nie oszukujcie górników”. To są bardzo poważ-
ne słowa. One nie były do mnie skierowane, ale one 
padły z tej mównicy. I chciałabym powiedzieć, że 
ja, pracując w kopalni, wiem, jak się to tam odby-
wa. Tam są organizacje związkowe, które na bie-
żąco informują swoją załogę. Ponadto, Szanowni 
Państwo, wszyscy wiemy, co się dzieje w Unii 
Europejskiej, jakie są naciski na ograniczenia 

związane z wydobywaniem węgla kamiennego. 
Naprawdę i górnicy, i pracownicy tych 3 podmio-
tów, ale i w ogóle całej branży górniczej w Polsce 
doskonale sobie zdają sprawę z tego, co nam grozi, 
tylko chodzi o przestrzeń czasową i o środki finan-
sowe, które na ten cel są potrzebne. A więc mó-
wienie z tej mównicy: nie sprzedawajcie złudzeń 
górnikom… Szanowni Państwo, górnicy nie mają 
złudzeń. Oni są świadomi tego, że odchodzimy od 
węgla. Tylko chodzi o czas, o perspektywę czasu. 
I dlaczego tak się musi dziać, też wiem. A takie sło-
wa są, myślę, bardzo krzywdzące w stosunku do 
osób, które zasiadają w Wysokim Senacie i repre-
zentują też branżę górniczą.

I, Szanowni Państwo, na koniec powiem tak: 
ja nie wiem, czy państwo, którzy tu się wypowia-
dali – m.in. pan senator Szejnfeld – zdają sobie 
sprawę, o jakiej liczbie pracowników my mówimy. 
Bo państwo z taką dużą lekkością mówicie: prze-
branżujcie się, no jakieś nowe miejsca pracy tym 
górnikom i tym pracownikom trzeba dać. A więc 
ja chcę zwrócić na to uwagę i chcę, żeby te cyfry 
tu padły. Polska Grupa Górnicza to ok. 36 tysięcy 
pracowników plus te 2 podmioty, o których mowa 
w projekcie ustawy – Węglokoks Kraj SA i Tauron 
Wydobycie SA – też mają po parę tysięcy. Mówimy 
o ponad 42 tysiącach ludzi. Szanowni Państwo, 
tyle w tych 3 podmiotach pracuje. A więc jeżeli 
ktoś mówi z tej mównicy „przebranżujcie się” – 
tak po prostu, żeby to tak łatwo wszystko poszło 
– to ja tylko zwracam uwagę na to, że to są grubo 
ponad 42 tysiące pracowników.

Ja będę prosić Wysoki Senat o to, żeby pano-
wie senatorowie i panie senatorki pochylili się 
nad tym projektem ustawy, ponieważ dla zdegra-
dowanego Śląska, który był potrzebny Polsce, że 
tak powiem, całe życie, jest to koniecznie potrzeb-
ne. A dlaczego, to już mówiłam – i wcześniej jako 
sprawozdawca, i teraz jako senator ziemi śląskiej. 
Bardzo dziękuję. (Oklaski)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Głos zabierze pan senator Gawłowski. 5 minut.

SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini - 
strze!
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Zanim pan marszałek w kuluarach wyjaśni 
to panu senatorowi, to ja wypowiem publicznie 2 
zdania. Rzeczywiście stocznie upadły w 2009 r. 
A wynikiem i skutkiem tej upadłości było to, 
że… Wcześniej otrzymały niedozwoloną pomoc 
publiczną od rządu. A wtedy rządził PiS. I zro-
bił dokładnie to samo, co wy dzisiaj chcecie zro-
bić z górnikami, czyli stocznie dostały pieniądze 
na podtrzymanie produkcji, Komisja Europejska 
uznała, że jest to niedozwolona pomoc publicz-
na, zażądała zwrotu pieniędzy bezpośrednio od 
stoczni i stocznie zbankrutowały.

Dokładnie przed tym przestrzegamy. 
Chcecie iść dokładnie tą samą drogą, tj. dzisiaj 
dać pieniądze, bo rzeczywiście ten podatek itd. 
będzie zawieszony, ale 6 miliardów zł nie będzie 
zawieszone, one pójdą natychmiast po podpisa-
niu tej ustawy, a więc pomoc publiczna zostanie 
udzielona. Komisja Europejska rozpocznie po-
stępowanie przeciwko Polsce z tytułu udziele-
nia niedozwolonej pomocy publicznej i pomoc 
publiczna będzie musiała być zwrócona przez 
spółki. Te 3 spółki węglowe nie będą miały pie-
niędzy. I co się stanie? Otóż będzie niekontro-
lowana upadłość. Dokładnie do tego dążycie. 
Dokładnie to się stanie. Nie trzeba być proro-
kiem, żeby to dzisiaj widzieć, to się w Polsce już 
działo. I przed tym przestrzegam. Przestrzegam 
i mówię, że oszukujecie górników. I powtórzę 
to kolejny raz, bo dokładnie taki to ma wymiar. 
Tak chcecie zrobić. To, co robicie, to jest kata-
strofa. A jeżeli dzisiaj tak bardzo się troszczy-
cie… Chciałbym przypomnieć, że ponad 6 lat 
rządzicie w Polsce. 6 lat! Było 4 ministrów od 
górnictwa, nazwiska się zmieniały mniej więcej 
co roku, różne rzeczy oni opowiadali. A jednak 
nie załatwiliście prostej rzeczy – notyfikacji 
całego procesu restrukturyzacji związanego 
z górnictwem.

Pieniądze – 6 miliardów zł. Dopytywałem 
dzisiaj przy okazji budżetu, gdzie są te pieniądze. 
Gdzie jest te 6 miliardów? Mam przed sobą infor-
macje o projekcie budżetu na rok 2022, część 48 
„Gospodarka złożami kopalin”. Taki dokument 
jest… Ja wiem, że w komisji branżowej pewnie też 
to czytaliście. Tak zakładam. I tam jest np. taka 
pozycja: Kopalnia Siarki „Machów” SA w likwi-
dacji – 3 miliony 200 tysięcy zł. To się znajdu-
je w budżecie. Taka informacja jest w budżecie. 
Mógłbym czytać inne, poważniejsze pozycje, ale 
chcę wymienić takie…

(Rozmowy na sali)

Są inne, poważniejsze kwoty, ale zupełnie 
świadomie wskazuje na kwotę 3 milionów 200 ty-
sięcy, bo, Szanowni Państwo, tych 6 miliardów 
zł tutaj nie ma. Nie ma tych 6 miliardów. Nie ma 
6 miliardów, które mają pójść na restrukturyzację 
tychże 3 przedsiębiorstw. Tak więc jak chcecie im 
dać te pieniądze? Nie ma ich, Panie Pośle, nie ma. 
Pan wniósł poprawkę na etapie pracy nad budże-
tem? Nie wniósł.

(Rozmowy na sali)
Kiedy pytałem, z czego chcą pokryć to dofi-

nansowanie, to usłyszałem, że z jakichś tam ob-
ligacji, że gdzieś tam coś się przerzuci itd. Co to 
jest? To jest piaskownica czy budżet państwa? To 
jest zabawa czy poważna debata o 40 czy 70 tysią-
cach ludzi? Tak ich traktujecie? Nie ma tego w bu-
dżecie. Tak traktujecie tych ludzi? Pani Senator, 
tak ich traktujecie? Nie ma tego w budżecie, a wy 
przychodzicie z projektem ustawy, który jest nie-
zgodny z prawem europejskim, który spowoduje 
na Śląsku tylko i wyłącznie katastrofę. Tego tym 
ludziom życzycie? Tego im życzycie? Naprawdę? 
Tylko na tyle was stać? Czwarty minister… 
Dyrektor być może ten sam, dlatego kiwa głową. 
Czwarty minister w waszym rządzie… Przez 6 
lat nie potrafiliście przeprowadzić notyfikacji? 
Naprawdę? 6 lat i nie macie tej zdolności, nie po-
traficie tego?

Krytykujecie politykę klimatyczną Unii 
Europejskiej. Ale 3 miesiące temu premier 
Morawiecki zgodził się na zaostrzenie polityki 
klimatycznej. Zmieńcie premiera, jak się wam 
to nie podoba. Bądźcie w czymś konsekwent-
ni. Nie opowiadajcie, nie oszukujcie. A oszuku-
jecie ludzi. Po prostu weszło wam to w krew. 
Ja wiem, że pójdziecie w niedzielę do kościo-
ła, wyspowiadacie się i wydaje wam się, że to 
wystarczy. Otóż nie wystarczy. To wszystko 
zostanie zapisane. I te fakty, o których dzisiaj 
mówię, zostaną ujawnione tak, jak te z tymi 
stoczniami. Pomoc publiczna została udzielo-
na za rządów PiS, potem jej zwrot w związku 
z decyzją Komisji Europejskiej, stocznie musia-
ły ją oddać, ale nie miały z czego i zbankruto-
wały. Żaden inwestor z Kuwejtu rzeczywiście 
nie chciał przyjść…

(Sygnał timera)
…ani z żadnej innej części świata. Do tych ko-

palni też nie będzie chciał przyjść. Niestety. I to 
jest dramat. I wy za ten dramat odpowiadacie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)
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WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

Bogusławę Orzechowską.

SenatoR 
BoGusława orzecHowsk a 

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka 
Izbo!

Najpierw słuchałam w pokoju, teraz jednak 
przyszłam, żeby przez chwilę powiedzieć, co ja 
myślę. Fakt: 6 lat rządów w Polsce. I to, co się dało, 
zostało odbudowane. To, co jeszcze można będzie 
ratować, będziemy ratować. Sam pan senator po-
wiedział, że pomoc z rządu PiS dla stoczni była, 
natomiast za waszych rządów ta stocznia została 
zlikwidowana.

(Senator Stanisław Gawłowski: …Sprawa, Pani 
Senator.)

Jeśli chodzi o górnictwo, robimy wszystko, 
żeby kopalnie ratować. A pan mówi: wy chce-
cie te kopalnie zlikwidować. Gratuluję podejścia. 
(Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
To było ostatnie przemówienie.
Dla porządku informuję, że senatorowie: 

Aleksander Szwed, Mariusz Gromko, Wojciech 
Konieczny, Agnieszka Gorgoń-Komor, Józef 
Łyczak i Wadim Tyszkiewicz złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
W dyskusji senatorowie nie zgłosili wniosków 

o charakterze legislacyjnym, ale komisje przed-
stawiły odmienne wnioski.

Proszę Komisję Nadzwyczajną do spraw 
Klimatu oraz Komisję Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności o ustosunkowanie się do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

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

SenatoR SekRetaRz 
aleksander szwed 

Dziękuję.
Komunikat pierwszy. Posiedzenie Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
w sprawie pierwszego czytania projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil-
nego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia 
podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – 
druk senacki nr 605 – odbędzie się dziś 15 minut 
po zakończeniu obrad w sali nr 217.

Komunikat drugi. Posiedzenie Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie roz-
patrzenia wniosków zgłoszonych na trzydziestym 
piątym posiedzeniu Senatu do ustawy budżeto-
wej na rok 2022 odbędzie się w dniu jutrzejszym, 
12 stycznia, o godzinie 8.30 w sali nr 217.

Komunikat trzeci. Wspólne posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych 
na trzydziestym piątym posiedzeniu Senatu do 
ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu gór-
nictwa węgla kamiennego odbędzie się jutro o go-
dzinie 8.30 w salach nr 176 i 179. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Zarządzam przerwę do jutra do godziny 10.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 19)

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu 
na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz reformy służb specjalnych – i rozpatrze-
nie go jako punktu dziewiątego porządku obrad; 
powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej – 
i rozpatrzenie go jako punktu dziesiątego porząd-
ku obrad.

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

Pan senator Martynowski.

SenatoR 
marek marTynowski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja jestem przeciwny. I składam taki wniosek, 

żeby nie uzupełniać porządku obrad o powołanie 
komisji nadzwyczajnej.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że są głosy za uzupełnieniem, bo 

taki był wniosek grupy senatorów.
Chciałbym wyjaśnić też kwestię tematu RPP. 

Wątpliwości prawników zostały rozstrzygnięte, 
możemy dokonywać wyboru, natomiast ciąg dal-
szy nastąpi już, że tak powiem, powyborczo.

Przystępujemy zatem do głosowania nad 
przedstawioną przeze mnie propozycją, ale do-
tyczącą tylko i wyłącznie komisji nadzwyczaj-
nej. Bo rozumiem, że do 2 pozostałych punktów 
nie ma zastrzeżeń? Tak, Panie Przewodniczący? 
Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo Senatorowie, przystępuje-
my zatem do głosowania.

Kto jest za tym, żeby wprowadzić do porządku 
obrad punkt: powołanie Komisji Nadzwyczajnej 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 17)

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

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie! Przy po-

minam, że obrady toczą się jednocześnie w spo-
sób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość.

Państwo Senatorowie znajdujący się w gma-
chu Senatu! Proszę o sprawdzenie, czy wszyscy 
państwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego 
udziału w posiedzeniu.

Państwo Senatorowie biorący 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 li-
sty senatorów biorących udział w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w posiedzeniu.
Szanowni Państwo Senatorowie! Proponuję 

uzupełnienie porządku obrad o punkty: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy 
o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów pro-
wadzących gospodarstwa rolne – i rozpatrzenie 
go jako punktu ósmego porządku obrad; powoła-
nie Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia 
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników  

rolniczego handlu detalicznego

do spraw wyjaśnienia przypadków nielegal-
nej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy 
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb 
specjalnych?

Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk i pod-
nieść rękę.

Proszę o podanie wyników…
(Głos z sali: Kto jest przeciw?)
Kto jest przeciw? Przepraszam.
Już zobaczyłem, że są przeciw, tak że…
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Ciśnie mi się żart na usta, ale… Przepraszam 

bardzo. Już widziałem, kto zagłosował przeciw, 
tak że…

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 1)
Punkt został zatem wprowadzony.
Informuję, że głosowanie nad powołaniem ko-

misji nadzwyczajnej odbędzie się bezpośrednio po 
rozpatrzeniu tego punktu. Później będzie jeszcze 
jedno głosowanie, dotyczące akceptacji wyboru 
przewodniczącego tej komisji.

Szanowni Państwo Senatorowie, z uwagi na to, 
że spodziewamy się wpłynięcia do Senatu pilnej 
ustawy rządowej dotyczącej kompensacji drama-
tycznie rosnących cen gazu, która ma być pro-
cedowana na tym posiedzeniu Sejmu, Konwent 
Seniorów podjął decyzję, aby przyspieszyć zwo-
łanie Senatu. Posiedzenie odbyłoby się w dniach 
20 i 21 stycznia tego roku. Jeżeli pojawią się jakieś 
poprawki, to Sejm na posiedzeniu w dniach 25–
26 stycznia będzie mógł się nimi zająć, tak aby ta 
ustawa ważna dla ludzi dotkniętych horrendal-
nymi podwyżkami mogła jak najszybciej wejść 
w życie. Taka decyzja zapadła. Jeżeli ta ustawa 
do nas przyjdzie, no to taka będzie data posie-
dzenia, a jeżeli nie, co jest mało prawdopodob-
ne, to zajmiemy się tym w normalnym terminie. 
Ale proszę się nastawić duchowo na dodatkowe 
posiedzenie. Wtedy… Pracujemy nad tym, żeby 
posiedzenie w dniach 2–3 lutego zostało skaso-
wane. Postaramy się załatwić wszystkie ustawy 
w dniach 20–21 stycznia, tak że następne posie-
dzenie byłoby 17 lutego czy 16–17 lutego… W każ-
dym razie w tych dniach.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie 
niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia 
przez rolników rolniczego handlu detalicznego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 598, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 598 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Jerzego Chróści-
kowskiego, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
Jerzy cHróścikowski 

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

Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie dotyczące 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uła-
twienia prowadzenia przez rolników rolniczego 
handlu detalicznego; druk nr 598.

Szanowni Państwo, komisja po krótkiej dys-
kusji uznała, że nie należy wnosić żadnych po-
prawek i przyjąć ustawę. Chcę zwrócić uwagę, że 
w Sejmie za tą ustawą głosowało 444 posłów, a nie 
było głosów przeciwnych i nikt się nie wstrzymał, 
czyli niemal cała izba sejmowa ją przegłosowała.

Jest to ustawa, która daje możliwość wprowa-
dzenia 2 zasadniczych rzeczy, czyli podwyższenia 
progu dotyczącego zwolnienia z podatku – z 40 ty-
sięcy do 100 tysięcy – jak również zniesienia ogra-
niczeń sprzedaży własnych produktów zawartych 
w tej wcześniej wiele razy nowelizowanej ustawie. 
Chodzi o rozszerzenie możliwości sprzedaży do 
wielu punktów typu sklepy, restauracje, stołówki. 
Teraz ta możliwość jest rozszerzona na cały kraj, 
w związku z czym zmierzamy do tego, aby szczegól-
nie tym drobnym rolnikom, bo to są niewielkie pro-
dukcje, dać szansę przetworzenia produktów czy to 
roślinnych, czy to zwierzęcych, tak żeby ci rolnicy, 
którzy mają małe gospodarstwa, mieli możliwość 
uzyskania w pewien sposób większej dochodowości 
poprzez sprzedaż swoich przetworzonych produk-
tów i z tej wartości dodanej mieli większe dochody. 
To jest oczekiwane przez rolników.

W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
bardzo proszę o poparcie tego. Dziękuję.

(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, skończyłem sprawozdanie.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Przepraszam bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.
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Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Nie.

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

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

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

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

Chciałbym zobaczyć listę zaproszonych przed-
stawicieli rządu, żeby ich przywitać z nazwiska.

Proszę mi wybaczyć faux pas w zakresie sa-
voir-vivre’u. Chciałbym powitać na posiedzeniu 
Senatu pana ministra Krzysztofa Cieciórę, któ-
ry tak ładnie machał, i podziękować za obecność.

Pytanie do przedstawiciela rządu ma pan se-
nator Pupa. Bardzo proszę.

SenatoR 
zdzisław PuPa 

Szanowny Panie Ministrze, jest to ustawa 
w jakiś sposób oczekiwana przez niektórych rol-
ników. Oczywiście nie przez wszystkich rolników, 
bo nie każdy rolnik jest w stanie swoje płody rolne 
sprzedać w taki sposób. Musi zajmować się rów-
nież swoim gospodarstwem, wobec czego często 
nie ma czasu na wychodzenie na bazar i sprzeda-
wanie swoich produktów. Ale jakiej liczby rolni-
ków ta ustawa będzie dotyczyła?

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Proszę, Panie Ministrze. Można z miejsca.

PodSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie RolnictWa  
i RozWojU WSi 
krzyszTof ciecióra 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Senatorze!

Obecnie objętych tą ustawą – bo ta ustawa 
jest nowelizowana, więc z  jej zapisów rolnicy 

aktualnie korzystają – jest 14 tysięcy podmio-
tów, które się zgłosiły. Ta liczba z roku na rok się 
zwiększa. Przewidujemy, że po tej nowelizacji 
również to nastąpi. Procedura samego zgłosze-
nia jest uproszczona, nie ma tutaj jakichś dodat-
kowych trudności dla tego podmiotu, który jest 
zainteresowany korzystaniem z tego rozwiązania.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Pan senator Pupa.

SenatoR 
zdzisław PuPa 

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

Ustawa rzeczywiście jest oczekiwana przez 
rolników, przez 14 tysięcy rolników, jak sam pan 
minister zauważył, jednak w Polsce aktualnie 
zarejestrowane jest ok. 1 miliona gospodarstw 
rolnych. To świadczy o tym, że ta ustawa nie bę-
dzie dotyczyła wszystkich rolników z uwagi na 
charakter produkcji. To dobrze, że 14 tysięcy rol-
ników skorzysta z tego, można powiedzieć, do-
brodziejstwa tej ustawy, a również konsumenci 
będą zadowoleni w jakiś sposób, gdyż otrzymają 
żywność…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Szanowni 

Państwo, proszę o skupienie się na obradach.)
…bezpośrednio od rolnika.
Czy ta ustawa dla tych 14 tysięcy rolników 

jest ważna? No, widzieliśmy głosowanie sejmo-
we, w którym wszyscy głosujący byli za tą usta-
wą, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Ale niech mi będzie wolno, można powiedzieć, 
wykorzystać tę sytuację, że rozpatrywana jest ta 
ustawa, i zwrócić uwagę pana ministra, minister-
stwa rolnictwa na fakt, że nie tylko trzeba wiązać 
z konsumentami bardzo drobnych rolników czy 
rolników, którzy chcą sprzedawać w sposób bez-
pośredni niewielkie ilości towarów na potrzeby 
konsumenta. Dobrze by było, gdybyśmy pomy-
śleli, Panie Ministrze, o tym, aby doprowadzić do 
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sytuacji, jaka jest na Zachodzie. My często wywa-
żamy otwarte drzwi, szukając różnego rodzaju 
wyjaśnień, rozwiązań, pomysłów, a te pomysły 
często są stosowane w innych krajach. Te po-
mysły były też swego czasu znane i w Polsce, ale 
często nikt z tych pomysłów nie chce korzystać. 
Wszyscy udajemy, że nie da się pewnych rzeczy 
zrobić.

O co mi chodzi? Kiedyś, zanim weszliśmy do 
Unii Europejskiej, byłem posłem i wiceprzewod-
niczącym komisji rolnictwa w Sejmie. W latach 
1997–2001 byliśmy na takim wyjeździe, który 
miał nam pokazać, jak wygląda rolnictwo unij-
ne w Unii Europejskiej. Byliśmy w Portugalii, 
w Irlandii i gdzieś tam jeszcze. Sprawdzaliśmy, 
zwiedzaliśmy i oglądaliśmy, jak to rolnictwo wy-
gląda. I pamiętam, że jak zobaczyłem to rolnic-
two zachodnie w Portugalii, to po przyjeździe 
do Polski powiedziałem: u nas w wielu przypad-
kach gospodarstwa są w lepszym stanie, w lepszej 
kondycji niż w przypadku tego rolnictwa zachod-
niego, problem polegał generalnie na jednym. 
Zapytałem młodych rolników: a gdzie ten towar 
sprzedajecie? Te melony, te pomidory, które sadzi-
cie, i inne warzywa. A oni powiedzieli: my mamy 
podpisane umowy z zakładami, z przetwórcami 
i oni od nas je odbierają. I cała filozofia polegała 
i polega na tym, że jest powiązanie przetwórcy 
i rolnika.

My chcemy tą ustawą powiązać ich symbolicz-
nie, tak to nazwę, czy dać szansę konsumentowi 
na to, aby się zaopatrzył u rolnika w dobre arty-
kuły rolne. Ale problem polega na tym, żebyśmy 
podjęli wysiłek organizacyjny. Myślę, że można 
by było doprowadzić do takiej sytuacji, że poprzez 
rozsądne umowy kontraktacyjne… A takie mo-
dele w Polsce funkcjonowały dawniej, ale teraz 
też powstają. Siłą rzeczy ja sam korzystam z ta-
kiego modelu, który pozwala właśnie drobnym 
rolnikom na sprzedaż swoich produktów, arty-
kułów rolno-spożywczych – zboża, soi i innych 
wytworów pracy rolnej – osobie, która zajmuje 
się skupowaniem tego typu rzeczy od drobnych 
rolników, a później sprzedaje to dalej zainte-
resowanym. I myślę, że gdybyśmy wytworzy-
li taki model, to byłby on modelem skutecznym 
i słusznym, modelem, który odciążyłby, można 
powiedzieć, w wielu sprawach rolnika. Bo dzi-
siaj rolnik – to trzeba powiedzieć – jest i produ-
centem, i agronomem, i ekonomistą. Musi być 
i menedżerem, i mechanizatorem. To wszyst-
ko jest na głowie rolnika. A mamy w otoczeniu 

rolnictwa mnóstwo instytucji, które funkcjonu-
ją. Praktycznie w każdej jest dyrektor, w każdej 
jest zastępca dyrektora, w każdej jest księgowy… 
I wiele tych środków finansowych, które daje, 
łoży państwo na rolnictwo, w jakiś sposób nie do-
ciera do rolnictwa właśnie z tego powodu, że bra-
kuje właściwej organizacji na wsi i w rolnictwie. 
Moim zdaniem dlatego mamy z tym problem.

Ja może patrzę przez pryzmat województwa 
podkarpackiego, Małopolski, części lubelskie-
go i świętokrzyskiego, ale patrzę właśnie przez 
ten pryzmat, bo stamtąd pochodzę. I obserwuję, 
jak mniej więcej tam to rolnictwo wygląda. Bo 
jeśli patrzy się globalnie na rolnictwo, na wieś, 
to trzeba również patrzeć regionalnie i zauwa-
żyć, że inne jest rolnictwo w Wielkopolsce, inne 
w Małopolsce, na Podkarpaciu, a jeszcze inne 
u mojego kolegi Józia Łyczaka w kujawsko-po-
morskim. I na to trzeba zwrócić uwagę. Bo duży 
rolnik w jakiś sposób sobie poradzi. On nie po-
trzebuje tej instytucji pośredniczącej, ale uczciwie 
pośredniczącej, która mogłaby mu służyć i podej-
mowałaby wysiłek organizacyjny w celu zagospo-
darowania płodów rolnych.

I dlatego, Panie Ministrze, wykorzystałem 
ten element dotyczący handlu detalicznego, żeby 
zwrócić panu ministrowi i ministerstwu uwa-
gę na to, że można również podjąć takie działa-
nia, które będą służyły organizacji oraz lepszemu 
i sprawniejszemu zbytowi tych towarów, co bę-
dzie z pożytkiem dla rolnika, jak również dla kon-
sumenta. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Chróścikowskiego.

SenatoR 
Jerzy cHróścikowski 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Szanowni Państwo!

Powiem tak. Mój przedmówca wiele już powie-
dział, nie chcę tych słów powtarzać, ale muszę 
się zwrócić do pana ministra w imieniu rolników 
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o jeszcze trochę więcej zaangażowania, tak żeby 
ułatwić rolnikom możliwość produkcji, a właści-
wie przetwarzania tych produktów. Mam uwa-
gę zwłaszcza co do… Ta ustawa mówi oczywiście 
tylko o rolniczym handlu produktami przetwo-
rzonymi. Dla wyjaśnienia – tu nie chodzi o to, że 
jak ktoś hoduje rośliny czy zwierzęta, to od teraz 
może je sprzedawać. To było i może być sprzeda-
wane, a tu chodzi o przetworzenie tych produk-
tów. Ta wartość dodana będzie podwyższana, to 
znaczy to nie pośrednicy będą zarabiać, a kon-
sumenci nie będą musieli przepłacać. Skracamy 
ten łańcuch. To jest kierunek, który Komisja 
Europejska w tej chwili narzuca i mówi, żeby 
jak najkrócej, jak najbliżej… To jest właśnie ten 
kierunek.

Uwagi są takie, Panie Ministrze. Ostatnio roz-
mawialiśmy na spotkaniu prezydium rolniczej 
Solidarności”, był tam pan. I stanowisko rolni-
czej Solidarności było takie, żeby ułatwić, upro-
ścić przepisy co do hodowli trzody chlewnej, czyli 
świń, dla tych, którzy dzisiaj nie mogą hodować. 
Zwracamy uwagę na to, że takie same przepisy 
są i dla dużych farm, i dla drobnych rolników. 
Dzisiaj nikt nie może hodować ani 1 świnki bez 
zarejestrowania, a mały gospodarz nie spełnia 
tych wymogów, które są dla dużych gospodarstw. 
Trzeba zrobić pewne wyłączenie, zmniejszyć te 
ograniczające restrykcje, żeby przykładowo moż-
na było hodować do 10 sztuk i potem je przetwo-
rzyć. Skoro ten drobny rolnik nie może hodować 
trzody, bo nie jest w stanie spełnić wymogów, 
to on nie będzie też mógł przetwarzać. Tak więc 
prośba… Myśmy rozmawiali już na ten temat 
z głównym lekarzem weterynarii, który uważa, 
że jest taka możliwość, że można zastosować pew-
ne odstępstwa, tak żeby te wymogi nie były takie 
same jak dla dużych gospodarstw.

My rozumiemy, że jest problem ASF, trwa 
walka z ASF. My rozumiemy te wszystkie… Ale 
jeśli to będzie zamknięte w kręgu, to łatwiej bę-
dzie rolnikom hodować i przetwarzać. Bo tak to 
niedługo się okaże, że my będziemy mieli tylko 
duże farmy i że tylko duże farmy będą produ-
kować trzodę. I niczym nie będziemy się różnić 
od innych. Smak dobrej wieprzowiny, z naszych 
rodzimych ras… Tego nie będzie i wszyscy bę-
dziemy jedli to, co mają Duńczycy czy inni. I bę-
dzie tylko produkcja nakładcza. Zwróćcie na to 
uwagę. Chcemy, żeby rolnicy mogli wytwarzać 
te najwyższej jakości polskie smaki, bo inaczej 
utracimy te polskie smaki, które znamy przecież 

od lat. Jeszcze przed wojną… Nasi dziadkowie za-
wsze wspominają, jaka to kiedyś była kiełbasa, 
jakie to były wyroby. Jeden potrafi zrobić bardzo 
dobre wyroby, a drugi potrafi tyle konserwantów 
napchać, że naprawdę ta jakość żywności zaczyna 
być wątpliwa i nie wiadomo, czy ona jest zdrowa, 
czy raczej uzależnia. Najwyższa Izba Kontroli wy-
kazywała, ile to dodatków jest w żywności. My 
jemy tyle tych wszystkich konserwantów, które 
są stosowane tylko dla dobra handlu… Bo han-
del chce mieć produkty o długiej trwałości, a my 
uważamy, że produkty o krótkiej trwałości – bez 
konserwantów, bez innych dodatków – są najbez-
pieczniejsze. I taką możliwość daje właśnie rolni-
czy handel detaliczny. Tylko proszę również dać 
rolnikom możliwość hodowli, tak żeby mogli… Bo 
inaczej wyeliminujemy hodowlę rodzimą, ras ro-
dzinnych w Polsce i będziemy mieli tylko to, co 
jest na Zachodzie. Stąd apel o działania. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Janusza 

Gromka.

SenatoR 
Janusz Gromek 

Pani Marszałek, mogę z miejsca?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę.)
W pełni popieram to, co powiedział pan se-

nator Pupa i pan senator Chróścikowski. Tysiące 
rolników polskich jeszcze nie tak dawno miało 
po 200 świń, po 300, 150. Przykład mojego ku-
zyna, który nie ma… No, może ma, ale po cichu, 
bo nie ma takich przepisów. W czym problem? 
Chodzi o to, jak pan senator powiedział, żeby pol-
scy rolnicy hodowali polskie świnie, smaczne. Dla 
przykładu powiem, co się dzieje z tymi świniami, 
które są hodowane w małych hodowlach, jeszcze 
są hodowane. Duńczyk, właściciel dużej fermy, 
przyjeżdża i kupuje świniaka u tego rolnika, a nie 
u siebie. Co to znaczy? Że on kupuje dobrego świ-
niaka, dobre mięso, tylko że nie u siebie. Ja i wielu 
Polaków chcielibyśmy kupować u naszych rolni-
ków takie świnki, bo one są o wiele zdrowsze. 
Dziękuję bardzo.
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WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wy - 

czer pana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Aleksander Szwed, Mariusz Gromko, Ryszard 
Świlski, Beniamin Godyla, Wiktor Durlak, Alicja 
Zając, Agnieszka Gorgoń-Komor, Maciej Łuczak, 
Mieczysław Golba, Przemysław Błaszczyk, Józef 
Łyczak złożyli swoje przemówienia w dyskusji do 
protokołu *.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 599, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 599 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury 
i  Środków Przekazu, panią senator Barbarę 
Zdrojewską, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
BarBara zdroJewsk a 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić państwu opinię 

Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie 
ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu. Jak państwo wiecie, ustawa 
dotyczy utworzenia przy IPN nowego muzeum.

Szanowni Państwo, komisja zebrała się 
5 stycznia. Komisja wnosi o odrzucenie ustawy, 
z takim wnioskiem występuje do pań i panów se-
natorów. Składam go na ręce pani marszałek.

Teraz pokrótce uzasadnię, czym kierowała 
się komisja. Dodam jeszcze, że głosowanie było 
jednogłośne.

Szanowni Państwo, projekt noweli usta-
wy o Instytucie Pamięci Narodowej był projek-
tem poselskim, nie rządowym – zwracam na 
to uwagę, później do tego wrócę – i miał na celu 

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

wprowadzenie rozwiązań prawnych, postulowa-
nych przez IPN, w zakresie upamiętniania walk 
i męczeństwa przez instytut, w tym w ramach 
możliwości prowadzenia Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych i  Więźniów Politycznych PRL 
w Warszawie. W ustawie proponuje się, aby w celu 
zapewnienia prawidłowego przebiegu budowy 
i działania muzeum Rada Ministrów w terminie 
14 dni od wejścia w życie ustawy podjęła uchwałę 
w sprawie ustanowienia programu wieloletnie-
go pn. „Budowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie”. Ta 
ustawa przyniesie natychmiastowe skutki finan-
sowe, w ciągu 2 tygodni. Muzeum ma być jedy-
ną placówką tego typu, która nie będzie podlegać 
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
ale Instytutowi Pamięci Narodowej.

I  jeszcze informacja, która jest istotna 
w dyskusji nad ustawą. O blisko 400 milionów 
zł wzrósł koszt przebudowy dawnego aresz-
tu na Rakowieckiej, czyli Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych. Szanowni Państwo, areszt na 
Rakowieckiej został zamknięty w 2016 r. W 2017 r. 
rozstrzygnięto konkurs architektoniczny. Odbył 
się taki. Minister Jaki deklarował wówczas, że 
muzeum powstanie do 1 marca 2019 r. Budowa 
nie zaczęła się do dziś. Do tej pory nie było na to 
pieniędzy. Muzeum w międzyczasie, w ubiegłym 
roku trafiło, że tak powiem, do Nowego Ładu, do 
tego projektu w części, która nie dotyczy zmiany 
podatków i różnych takich rzeczy, ale ma charak-
ter bardziej ideologiczny. I w maju już nie mini-
ster Jaki, tylko już chyba pan minister Kaleta 
zapowiadał, że w ramach Nowego Ładu muzeum 
będzie kosztowało 300  milionów  zł. Minister 
Kaleta, przedstawiając projekt ustawy, o której 
dzisiaj rozmawiamy, na posiedzeniu sejmowej 
Komisji Kultury i Środków Przekazu – ale po-
twierdził to później także na naszym posiedzeniu 
komisji – powiedział, że koszty budowy muzeum 
są znane, bo dokumentacja już jest, a propozycja 
programu wieloletniego jest zapisana w załącz-
niku do ustawy. W sumie ona jest rozpisana na 
lata 2022–2027, czyli w roku 2027 ta inwestycja 
miałaby się skończyć i muzeum miałoby zostać 
oddane. Ale teraz pan minister Kaleta stwierdził, 
że w sumie koszty mają wynieść 682 miliony zł. 
Co podkreślali senatorowie – i państwo chyba też 
zwrócili na to uwagę – jest to rzadko spotyka-
na kwota w ogóle, kiedy dyskutujemy o muzeach. 
I oczywiście wątpliwości budzi, co się tak na-
prawdę stało między majem a momentem, kiedy 
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ta ustawa wpłynęła, kiedy kwota wzrosła o tak 
ogromną sumę, o 400 milionów zł. To jest zadzi-
wiające. Mam nadzieję, że pan minister dzisiaj 
państwu to wszystko wyjaśni. Przypominam, że 
tamta kwota 300 milionów zł została podana już 
po rozstrzygnięciu konkursu architektoniczne-
go – to jest wersja z maja tego roku, te 300 milio-
nów jest z maja tego roku – a dzisiaj mamy prawie 
700 milionów zł.

Ale nie tylko kwestie merytoryczne były 
przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji 
Kultury i Środków Przekazu. Przyznam, że nawet 
niewiele się skupialiśmy na… No, padały zastrze-
żenia m.in. co do nazwy muzeum, ale głównie 
skupialiśmy się na materii prawnej, na kosztach 
muzeum, na sposobie prowadzenia tego i na tym, 
co się będzie działo w przyszłości, jeżeli ta usta-
wa zostanie zaakceptowana przez Wysoki Senat. 
Dlatego pozwolę sobie przytoczyć jeszcze raz ar-
gumenty prawne, bardzo, bardzo dobrze zasygna-
lizowane przez panią mecenas Renatę Bronowską 
z naszego Biura Legislacyjnego, i przypomnę po-
krótce podstawowe założenia tej opinii prawnej.

Tak więc jeszcze raz, ale już w aspekcie praw-
nym. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL w Warszawie zostało utworzo-
ne na mocy zarządzenia ministra sprawiedli-
wości z dnia 4 kwietnia 2016 r. Powstało wtedy, 
tak jak pozostałe, jak inne muzea… Ponieważ nie 
wszystkie muzea… Jak państwo wiecie, w Polsce 
są różnego rodzaju muzea, niektóre podlegają sa-
morządom, są tworzone przez samorządy itd., itd. 
Ustawa bardzo wyraźnie to precyzuje. I 2 marca 
2020 r. wspomniane muzeum zostało przekształ-
cone w państwową instytucję kultury, której or-
ganizatorem, organem nadzoru i podmiotem 
zapewniającym środki na utrzymanie oraz roz-
wój jest minister sprawiedliwości. To wszystko 
było zgodne z prawem i dotychczasową prakty-
ką. Przypominam, że nadzór sprawował wtedy 
minister właściwy do spraw kultury i dziedzic-
twa narodowego, czyli zgodnie z ustawą miał tam 
pewne możliwości kontroli, wglądu w to wszystko 
itd. A co mamy dzisiaj? Omawiana ustawa przesą-
dza, że Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL jest państwową instytucją kul-
tury działającą na podstawie statutu nadanego 
przez prezesa IPN, a także ustawy z dnia 18 grud-
nia 1998  r. o  Instytucie Pamięci Narodowej. 
Powołuje się więc na ustawę o Instytucie Pamięci 
Narodowej, w której nie ma mowy o muzeum. 
Ale przypominam, że kluczowa jest tu ustawa 

o  organizowaniu i  prowadzeniu działalności 
kulturalnej.

Do działalności muzeum nie będą miały za-
stosowania następujące przepisy, które powin-
ny być stosowane we wszystkich muzeach. Art. 6 
ust. 1 ustanawia obowiązek uzgadniania statutu 
muzeum z ministrem właściwym do spraw kul-
tury i ochrony dziedzictwa narodowego – tego 
nie będzie. Art. 8 mówi o sprawowaniu nadzo-
ru nad muzeum przez ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go – tego nie będzie. Dodam, że tego nadzoru nie 
będzie też sprawował minister sprawiedliwości, 
bo to już zupełnie przechodzi do IPN. Nie będzie 
respektowany art. 11, czyli obowiązek utworzenia 
rady muzeum. Art. 23 daje możliwość dokonywa-
nia sprzedaży lub darowizny muzealiów po uzy-
skaniu pozwolenia ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Art. 4 
tworzy zasady skreślania z inwentarza. Art. 27 
mówi o ustaleniu zasad postępowania z muze-
aliami w razie likwidacji muzeum przez mini-
stra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa 
narodowego – tego nie będzie.

O tym wszystkim, o czym dotychczas decy-
dował minister kultury, teraz będzie decydował 
prezes IPN. Prowadzenie muzeum przez preze-
sa IPN ma stanowić formę realizacji zadań z za-
kresu upamiętniania walk i męczeństwa narodu 
polskiego. Prezes IPN został zobowiązany do co-
rocznego składania Sejmowi i Senatowi informa-
cji o działalności Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL. Tak że nie jest tak, 
że tutaj nie będzie zupełnie żadnej kontroli. Przed 
komisją składane będzie sprawozdanie dotyczące 
tej działalności. Niemniej jednak tak naprawdę 
nikt inny poza prezesem IPN nie będzie tym mu-
zeum kierował ani o nim decydował.

Zwracam jeszcze uwagę na to, że art. 5 prze-
dłuża okres obowiązywania uzyskanych przez 
muzeum pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę, 
do dnia 31 grudnia 2023 r. Wykaz decyzji, które 
nie wygasną przed wskazaną datą, zawiera za-
łącznik do ustawy. To są te wszystkie pozwolenia 
na budowę, które zostały wydane już po rozstrzy-
gnięciu konkursu architektonicznego. 

I teraz tak… Za chwilę wrócę do tego, co to 
oznacza, ale niestety ten zapis jest prawdopo-
dobnie sprzeczny z konstytucją. Oczywiście my 
nie możemy tego stwierdzić, mógłby to stwierdzić 
Trybunał Konstytucyjny, ale zwracam uwagę na 
to, że jest to poważna wada tej ustawy.
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Ustawa w rozdziale 6d przewiduje, że kompe-
tencje organizatora Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL przejmuje prezes 
IPN. Status organizatora określa ustawa z dnia 
20 października 1991 r., stanowiąc, że organiza-
torami są podmioty tworzące instytucje kultury, 
o których tutaj mowa, czyli ministrowie, kierow-
nicy urzędów centralnych oraz jednostek samo-
rządu terytorialnego. Organizator wydaje akt 
o utworzeniu instytucji kultury, w którym okre-
śla jej przedmiot działania, nazwę, siedzibę itd. 
Także ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muze-
ach nie wskazuje innych organów państwowych 
niż te, które wymieniłam, jako uprawnionych 
do tworzenia muzeum. Tak że to jest ewidentna 
wada tej ustawy, po prostu została ona źle, wadli-
wie skonstruowana.

Następna rzecz z opinii prawnej. Należy za-
uważyć, że prezes IPN, będąc organem władzy 
publicznej, który znajduje się w strukturze orga-
nów administracji rządowej, nie jest – tak wyni-
ka z literalnej wykładni powołanych przepisów 
– uprawniony do organizowania i prowadze-
nia muzeum jako państwowej instytucji kultu-
ry. Nie ma po prostu podstawy prawnej do tego, 
żeby w ten sposób to muzeum powstało. Ponadto 
analiza art. 53 ustawy wskazuje, że prezes IPN 
nie przejmuje w pełni kompetencji organizato-
ra, gdyż nie został uprawniony do wydania aktu 
o utworzeniu muzeum, ale przejmuje uprawnie-
nia dotychczasowego organizatora w zakresie 
prowadzenia tego muzeum.

To są takie wady, które pokazują… I jeszcze 
jedno. Proponowana regulacja odrębna powin-
na charakteryzować się dostatecznym stopniem 
szczegółowości, umożliwiającym prawidłowe 
zrekonstruowanie norm prawnych, w oparciu 
o które będzie działać muzeum. Regulacja odręb-
na zawarta w opiniowanej ustawie jest stosunko-
wo skąpa, oszczędna, nie pozwala na uzyskanie 
odpowiedzi na istotne pytania, dotyczące funk-
cjonowania muzeum. Tak że jest tu taki zarzut, 
że ustawa ta nie rozstrzyga kwestii, które po-
winna rozstrzygnąć, a są takie ustawy specjal-
ne, które dotyczą różnych muzeów i w których 
te wszystkie wątpliwości są rozstrzygnięte. Ta 
ustawa tego nie rozstrzyga. Z tego powodu po-
jawiają się wątpliwości nawet co do faktu po-
siadania osobowości prawnej przez muzeum 
i skuteczności czynności prawnych dokonanych 
w okresie między wykreśleniem a wpisem do no-
wego rejestru. To jest w ustawie po prostu źle 

sprecyzowane. Nie jest też jasne, czy statut, któ-
ry ma nadać prezes IPN, jest statutem „w orga-
nizacji” czy też statutem właściwym. Po prostu 
zapomniano o tym.

Ustawa nie reguluje zasad powoływania i od-
woływania dyrektora muzeum, ograniczając się 
do stwierdzenia, że kompetencja ta przysługuje 
prezesowi IPN. Wyłączono przy tym stosowanie 
art. 15 ustawy o działalności kulturalnej, który 
określa tryb powoływania dyrektora instytu-
cji kultury, wskazując podmioty uczestniczące 
w tym postępowaniu, a także przesłanki odwo-
łania dyrektora muzeum. Ustawa wyłącza także 
stosowanie art. 16, który przewiduje możliwość 
powołania dyrektora w drodze konkursu, co było 
przecież normalną praktyką i nadal jest stosowa-
ne w tego typu przypadkach.

W końcu przepis art. 53 ust. 2 wskazuje akty 
prawne, czyli ustawy oraz statut, na podstawie 
których działa muzeum, co jest rozwiązaniem 
merytorycznie zbędnym i niepoprawnym legi-
slacyjnie. Ale zostawmy to. Załóżmy, że po prostu 
znalazły się w tej ustawie rzeczy, które nie powin-
ny się w niej znaleźć.

Należy jednak zauważyć, że wśród obliga-
toryjnych elementów statutu nie ma danych, 
które ustawa o muzeach nakazuje umieszczać 
w statutach tych instytucji, a są to teren działa-
nia muzeum, organ zarządzający i nadzorujący 
oraz organy doradcze i sposób ich powoływania, 
a także zasady dokonywania zmian w statucie. 
Przypominam, że gdy statut nadaje minister, to 
jest to zupełnie inna sytuacja. Tutaj właściwie 
o wszystkim decyduje szef IPN i tak naprawdę 
– kolejny raz to podkreślam – jest to niezgodne 
z obowiązującymi do tej pory w Polsce ustawami.

Już pominę niekonsekwencję w zakresie sto-
sowanej terminologii, nie jest jasne znaczenie ta-
kich pojęć jak „instalacja”, „urządzenie”, „obiekt”. 
Ja rozumiem, że ani IPN, ani Ministerstwo 
Sprawiedliwości nie ma dużego doświadczenia 
w prowadzeniu instytucji kulturalnych i muzeów, 
niezależnie od tego warto by było, żeby ta ustawa 
została napisana dobrze.

I ostatnia rzecz, o której już wspominałam, 
to domniemana niekonstytucyjność. Otóż art. 5 
ustawy przewiduje przedłużenie okresu obowią-
zywania decyzji administracyjnych uzyskanych 
przez muzeum stanowiących pozwolenie na bu-
dowę albo pozwolenie na rozbiórkę budynków lub 
obiektów. Decyzje te nie wygasają przed dniem 
31 grudnia 2023 r. Niniejsza regulacja stanowi 
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przejaw ingerencji ustawodawcy w treść prawo-
mocnych decyzji administracyjnych. Wpływ ten 
nie wynika jednak ze zmian merytorycznych 
przepisów prawa. Treść art. 5 ma charakter in-
cydentalny i skutkuje zachowaniem uprawnień 
wynikających z wymienionych decyzji z obej-
ściem obowiązujących przepisów prawa…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Pani Senator, czas.)

…wyłącznie przez Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych i  Więźniów Politycznych PRL 
w Warszawie. Co jest uzasadnieniem? COVID. 
Chciałabym zwrócić uwagę, że obecna sytuacja 
epidemiologiczna wielokrotnie skutkowała już 
wprowadzeniem rozwiązań prawnych, które mia-
ły na celu przedłużenie ważności określonych do-
kumentów, pozwoleń i licencji. Podejmowaliśmy 
takie decyzje tutaj, na tej sali. Działo się to w dro-
dze przepisów ustawowych i wydawałoby się, że 
COVID może ewentualnie prawnie być takim uza-
sadnieniem. Ale przypominam, że wszystkie te 
rozwiązania miały charakter generalny i kształ-
towały sytuację prawną wszystkich adresatów 
tych norm. Omawiana norma prawna uprzywi-
lejowuje 1 podmiot, przez co musi być negatyw-
nie oceniona w kontekście konstytucyjnej zasady 
równości. Co to znaczy? Że jest to jedyne muzeum 
w Polsce, jedyna instytucja kultury, która może 
sobie pozwolić na przedłużenie pozwoleń na bu-
dowę bez występowania o to. Jedyna uprzywi-
lejowana instytucja. No, to jest niezgodne… Bo 
każdy by tak chciał, ale niektóre instytucje, i te 
samorządowe, i te państwowe itd., jeżeli znajdą 
się w podobnej sytuacji, będą musiały występo-
wać o przedłużenie pozwolenia na budowę.

I to tyle. Właściwie wystarczyłyby te uzasad-
nienia prawne, żeby…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-
Stanecka: Pani Senator, skończył się już czas.)

A, przepraszam bardzo. Szanowni Państwo, 
no to ja już skrócę, a później ewentualnie odpo-
wiem na pytania.

A więc tak… Pierwsza podstawowa rzecz jest 
taka, że koszty są ogromne, blisko 700 milionów 
zł. Druga rzecz: to jest zła ustawa, która zawiera 
poważne wady. Trzecia rzecz to jest brak przygo-
towania IPN do prowadzenia tego typu instytu-
cji, takich muzeów… Do prowadzenia instytucji 
to może jeszcze IPN jest przygotowany, natomiast 
do prowadzenia inwestycji za 700 milionów zł 
na pewno nie jest przygotowany. Brakuje rów-
nież nadzoru właściwego ministra. Szef IPN jest 

właściwie jedyną osobą, która decyduje o wszyst-
kim. Nie wiadomo, co z pracownikami – pytał 
o to pan senator Martynowski – bo tego się nie 
precyzuje, a zgodnie z tym, co jest w tej ustawie, 
właściwie o wszystkim decyduje dyrektor IPN. 
Nie wiadomo, co z pracownikami, tak że… No i to 
pytanie: co takiego się stało, że przez 6 lat nic się 
nie działo, a otrzymujemy tak kosztowny projekt 
w momencie, kiedy państwo przeżywa tak głęboki 
kryzys? I to jest jeden z takich… Np. dla mnie de-
cydujący był ten argument finansowy. Czy Polskę 
stać w tej chwili na coś takiego? Dziwny i kurio-
zalny jest ten moment, w którym po ponad 6 la-
tach funkcjonowania PiS nagle podejmuje się tak 
kosztowną decyzję. Zwłaszcza że niedawno prze-
głosowaliśmy te 2 miliardy zł na Pałac Saski, co 
też wzbudziło ogromne kontrowersje. Tak że to 
tyle. Dziękuję.

Przepraszam, Pani Marszałek, za prze dłu - 
żenie.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę o  zadanie pytania pana senatora 
Sławomira Rybickiego.

SenatoR 
sławomir ryBicki 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Senator, czy podczas posiedzenia komisji 

poruszona była kwestia ewentualnej współpracy, 
ewentualnie podporządkowania i jakiegoś sys-
temowego rozwiązania, jeżeli chodzi o funkcjo-
nowanie istniejącego już od kilku lat Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – państwowej 
instytucji kultury podległej ministrowi kultury? 
Czy w tym zakresie były jakieś rozmowy, ewen-
tualnie decyzje, ustalenia? Dziękuję.

SenatoR 
BarBara zdroJewsk a 

Nie, nie rozmawialiśmy o tym na posiedzeniu 
komisji kultury, nie było też wyjaśniane – chociaż 
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oczywiście członkowie komisji kultury mają… 
Było wspomniane, że istnieje takie muzeum, więc 
była kwestia: po co kolejne? Notabene nie wiem, 
czy to muzeum jest już zakończone, bo ono z ja-
kimiś kłopotami się…

(Senator Robert Mamątow: Jest, jest zakoń - 
czone.)

Ale czy już jest oddane? Czy jest pozwolenie…
(Senator Robert Mamątow: 1 marca będzie 

uruchomienie wystawy stałej.)
A, 1 marca jest uruchomienie wystawy…
(Senator Robert Mamątow: Tak, stałej.)
1 marca będzie uruchomienie wystawy stałej, 

w związku z tym muzeum jeszcze nie funkcjonu-
je, Szanowni Państwo, chociaż zostało oddane już 
bodajże rok temu.

Tak że to tyle w odpowiedzi na pana pytanie, 
Panie Senatorze.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę o zadanie pytania panią senator Halinę 
Biedę.

SenatoR 
Halina Bieda 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Przewodnicząca, ja chciałabym zapy-

tać, czy na posiedzeniu komisji była podana po-
wierzchnia wystawiennicza muzeum. Pytam 
o to dlatego, że zwyczajowo się podaje, że jest to 
tyle a tyle metrów kwadratowych i wtedy moż-
na wyliczyć koszt budowy 1 m2. Pytam też o to 
dlatego, że 2 bardzo duże muzea… W przypadku 
Muzeum II Wojny Światowej to było 500 milionów 
zł, w przypadku muzeum Polin – 320 milionów 
zł. A więc chciałabym zapytać, czy na posiedzeniu 
komisji była mowa o powierzchni wystawienni-
czej. Potem jeszcze dopytam o inne sprawy.

SenatoR 
BarBara zdroJewsk a 

O tej sprawie… Gościliśmy na posiedzeniu ko-
misji zarówno przedstawicieli ministerstwa, jak 
i pana dyrektora muzeum oraz oczywiście szefa 
IPN, i muszę państwu powiedzieć, że… No, mieli 

oni możliwość wypowiedzenia się, ale nie było 
o tym mowy, nie było też pytań, ponieważ skupi-
liśmy się na innych sprawach. Niemniej jednak 
słusznie pani senator o to pyta, bo nawet te kwoty, 
które ja wymieniałam… Ta kwota, którą wymie-
niłam i którą wymieniał pan minister Kaleta na 
posiedzeniach naszej komisji i komisji sejmowej, 
w ogóle nie jest wpisana do ustawy. A przypomi-
nam, że np. w przypadku już przywoływanego tu 
przeze mnie Pałacu Saskiego mieliśmy zapisanie 
kwoty w ustawie. Dlaczego to mówię? Dlatego, że 
mając takie doświadczenia jak z Muzeum Historii 
Polski, które nadal jest w budowie – mówię o mu-
zeum, a nie wystawie… Jego koszty wzrosły bo-
dajże dwu – czy trzykrotnie, dokładnie teraz 
państwu tego nie powiem. Tak wyglądają inwe-
stycje prowadzone w kulturze w ostatnich latach 
– po prostu są przedłużane, a ich koszty wielo-
krotnie rosną. Koszty muzeum to jest ta część, 
która dotyczy wybudowania muzeum, ale moim 
zdaniem mniej więcej w tym samym czasie po-
winna być utworzona koncepcja wystawy – a nie 
obejrzeliśmy czegoś takiego – bo koncepcja wy-
stawy też generuje ogromne koszty, też wymaga 
konkursu, tak byłoby najlepiej, i też wymaga wie-
loletniego opracowania.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Aleksandra Szweda.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Senator, zgodnie z tym, co przekazał tu 

senator Mamątow, Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
w  Ostrołęce funkcjonuje, więc podaje pani 
nieprawdę.

Ja jestem akurat gorącym zwolennikiem 
powstania Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i  Więźniów Politycznych PRL w  Warszawie. 
Chciałbym zapytać… W swoim sprawozdaniu 
powiedziała pani, że wniosek o odrzucenie prze-
szedł jednogłośnie. No ale mam tu informację, że 
w tym czasie były też posiedzenia innych komisji 
senackich i nie wszyscy senatorowie mogli wziąć 
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w tym udział. Chciałbym więc zapytać: ile głosów 
padło za tym wnioskiem o odrzucenie? I przedsta-
wiciele jakich klubów senackich za nim głosowali?

SenatoR 
BarBara zdroJewsk a 

No, to chyba nie ma znaczenia. Odpowiem 
panu tak: nawet nie pamiętam tego w tej chwili. 
Ale powiem też panu senatorowi, że brak uczest-
nictwa w tak ważnym dla naszej komisji głosowa-
niu też o czymś świadczy i to powinno coś panu 
powiedzieć, Panie Senatorze.

A gdy pan mówi, że muzeum, które nie ma do-
kończonej wystawy stałej, już funkcjonuje… No, 
być może jakoś tam funkcjonuje, mamy też tu-
taj przykład, tak samo będzie funkcjonowało to 
muzeum, będzie to po prostu muzeum w orga-
nizacji, ale to nie znaczy, że jest zakończone, jest 
udostępnione zwiedzającym. Notabene przy oka-
zji Rakowieckiej chciałabym powiedzieć, że tam 
w tej chwili można to oglądać, można zwiedzać, to 
jest na terenie byłego więzienia. To jest po prostu 
dostępne, tam pewne rzeczy są już pokazywane. 
Tymczasem tutaj mówimy o inwestycji, która jest 
zakończona, ma pewne etapy i ostatecznym eta-
pem, Panie Senatorze, oddania muzeum do użyt-
ku jest zakończenie prac i udostępnienie wystawy 
stałej w muzeum, a nie to, że tam pracują jacyś 
ludzie i pobierają wynagrodzenia.

(Senator Aleksander Szwed: Pani Marszałek, 
czy mogę dopytać? Mam jeszcze pytanie.)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję.
Pani Senator, ja akurat się dziwię, że pani jako 

przewodnicząca ubolewa nad tym, że środki na 
tworzenie instytucji kultury przeznaczone są 
właśnie na kulturę. Chciałbym zapytać o pewną 
sprawę, bo w swoim sprawozdaniu czepia się pani 
kosztów, procedury, sposobu powołania muzeum, 
organu, który będzie prowadził to muzeum. 

Chciałbym zapytać, czy na posiedzeniu komi-
sji była poruszana taka kwestia: czy była negowa-
na sama potrzeba powołania Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL?

SenatoR 
BarBara zdroJewsk a 

Takie głosy nie padały. Skupiliśmy się na 
materii prawnej. Mówiąc szczerze, tak jak przed 
chwilą powiedziałam, ta instytucja w jakiś sposób 
działa od dawna. Na pewno nie był to jakiś główny 
argument, żeby takiego muzeum nie powoływać. 
Mogłoby to być jedno z wielu muzeów, chociaż, 
tak jak powiedziałam, już istnieje takie muzeum, 
mówię o muzeum w Ostrołęce, w którym 1 marca, 
jak zauważył pan senator, będzie można oglądać 
wystawę. Tyle że to kompletnie nie ma znacze-
nia, dlatego że my jako senatorowie powinniśmy 
się odnieść przede wszystkim do treści ustawy, 
a w przypadku określenia kosztów powinniśmy 
na te koszty zareagować. Przyznaję, bo chyba o to 
chodziło panu senatorowi, że nie przypominam 
sobie podważania sensu istnienia takiej placówki. 
Przypomnę, że ona już w tej chwili istnieje.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pani senator Halina Bieda.

SenatoR 
Halina Bieda 

Pani Marszałek! Pani Przewodnicząca!
Ja jeszcze chciałabym zapytać o taką sprawę. 

W art. 4 pkt 2 ustawy jest napisane, że budynki 
powstałe w wyniku realizacji inwestycji zostaną 
przeznaczone na potrzeby muzeum lub Instytutu 
Pamięci Narodowej. Chciałabym zapytać, czy była 
o tym mowa. Pytam, bo ja zrozumiałam, że jest 
to ustawa, która ma doprowadzić tylko do wybu-
dowania muzeum, a nie do tego, że część budyn-
ków zostanie przeznaczona dla Instytutu Pamięci 
Narodowej. Chciałabym wiedzieć, czy była o tym 
mowa.

(Senator Barbara Zdrojewska: Mówi pani 
o przekazywaniu obiektów.)

Tak, o tym, że obiekty mogą być przeznaczone 
albo dla muzeum, albo dla instytutu.
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SenatoR 
BarBara zdroJewsk a 

Tak. Niewiele o tym usłyszeliśmy na posiedze-
niu komisji kultury. To było w ogóle takie dziwne 
posiedzenie, na którym w czasie przedstawiania 
ustawy ani pan minister, ani pan dyrektor nie 
skupili się na tym, żeby nas olśnić, nie przedsta-
wili nam żadnych projektów ani wizualizacji. Tak 
że nie było o tym mowy. Prawdopodobnie z tego 
powodu, że jeszcze niewiele można na ten temat 
powiedzieć. Ale zwróciłam uwagę na to – i to jest 
w ekspertyzie naszego Biura Legislacyjnego – że 
to wszystko nie jest doprecyzowane. W związku 
z tym to wszystko będzie musiał określać dyrek-
tor Instytutu Pamięci Narodowej. A o tym, jak to 
zrobi i czy to zrobi zgodnie z przepisami, z pra-
wem, będziemy się dowiadywali dopiero wtedy, 
gdy zapytamy o to przy okazji sprawozdania.

Szanowni Państwo, ustawy o prowadzeniu 
działalności kulturalnej, o muzeach istnieją już 
naprawdę wiele lat i wszyscy dobrze wiedzą, że 
gdy nie ma nadzoru, to występują nieprawidłowo-
ści w prowadzeniu tego typu instytucji. One czę-
sto dotyczą zbiorów, przekazywania eksponatów, 
dysponowania nimi, tam chyba to wymieniłam. 
A tutaj niestety nie jest to określone. Nie wiemy, 
gdzie to się znajdzie, w jaki sposób. Może dyrektor 
o to zadba, ale potem będzie jakiś inny dyrektor, 
który nie będzie miał do tego głowy, i ten nadzór 
nie będzie właściwy? To nie jest określone odpo-
wiednio w ustawie.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Rafał Ślusarz.

SenatoR 
rafał ślusarz 

Pani Marszałek!
Pani Senator, częściowo pani odpowiedzia-

ła już na moje pytanie, reagując na wątpliwości 
pana senatora Aleksandra Szweda, ale miażdżąca 
krytyka tego pomysłu nasunęła mi myśl – której 
się, prawdę mówiąc, aż wstydzę – że być może 
komisja nie podziela takiego naszego przeświad-
czenia i rozeznania co do tego, kto był bohaterem, 

a kto był bandytą po wojnie, a te wątpliwości idą 
w kierunku jakiegoś takiego sprzyjania narracji, 
że należy niuansować pewne kwestie dotyczące 
bandytów, bo się potem poprzebierali za profeso-
rów socjologii, znanych dyrygentów czy poucie-
kali do Szwecji. Ale rozumiem, że pani senator 
w tym sporze stoi jednoznacznie po stronie… że 
uznaje pani naszych żołnierzy za bohaterów, a ich 
oprawców za bandytów.

SenatoR 
BarBara zdroJewsk a 

To znaczy, Panie Senatorze, w ogóle na ten 
temat nic takiego nie mówiłam. To po pierwsze. 
A po drugie, nie wiem, dlaczego wprowadza pan 
wątki, które do tej pory nie wystąpiły ani na po-
siedzeniu komisji, ani w dyskusji. Myślę, że ma 
pan ochotę się z kimś pospierać, pokłócić na ten 
temat. Proszę poczekać na dyskusję, może ta-
kie głosy tam będą. Ja jestem sprawozdawcą ko-
misji. I, po pierwsze, to nie było pytanie, Panie 
Senatorze, a po drugie, naprawdę proszę zwrócić 
uwagę, że swoją wypowiedzią…

(Senator Rafał Ślusarz: Pani Marszałek, pro-
szę skorygować tę wypowiedź.)

…prowokuje pan do upolitycznienia tej dysku-
sji. Tak że proszę o merytoryczne wypowiedzi.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Roberta Mamątowa.

SenatoR 
roBerT mamąTow 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Szanowna Pani Senator, pierwsza rzecz to to, 

że pani próbuje porównywać Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych w Ostrołęce z muzeum żołnierzy wy-
klętych i osób represjonowanych na Rakowieckiej. 
Tego robić nie można. Dlatego proponuję, żeby 
następnym razem… Następnym razem pro-
szę o pojechanie na miejsce i sprawdzenie, jaka 
jest różnica. Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
w Ostrołęce funkcjonuje i pierwsze…
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(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, pytanie.)

Dobrze. Jeszcze nic mi tu nie dzwoni.
(Senator Barbara Zdrojewska : Panie 

Senatorze, na recenzję moich wypowiedzi będzie 
pan miał czas w dyskusji. Proszę słuchać.)

Dobrze, ale musiałem to powiedzieć…
(Senator Barbara Zdrojewska: A teraz proszę 

o skupienie się na pytaniu.)
Okej.
(Głos z sali: Kto prowadzi obrady?)
Mam proste pytanie: dlaczego w pani spra-

wozdaniu nie ma ani jednego wątku, który by 
ustawę poprawiał? Jest jedynie negacja.

SenatoR 
BarBara zdroJewsk a 

Dobrze. Odpowiem krótko, ale chyba o tym 
wspomniałam – po prostu tej ustawy nie da się 
poprawić. Trzeba byłoby ją całkowicie zmienić, 
napisać od nowa. To znaczy, oczywiście można 
by pomyśleć o pewnych elementach i np. prze-
nieść nadzór do ministerstwa kultury itd. Ale 
skoro mamy dzisiaj na sali przedstawiciela mi-
nistra sprawiedliwości, który był również obecny 
na posiedzeniu komisji kultury, to możemy do-
mniemywać, że to wszystko zostało ustalone, że 
to tak po prostu ma być. I tutaj, niestety, o wyniku 
głosowania będą decydowały względy polityczne, 
a nie merytoryczne. Zapewniam też pana, że na 
posiedzeniu komisji kultury skupialiśmy się na 
względach dotyczących prawa, dotyczących kosz-
tów tego muzeum itd.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo.
Pytanie jest proste… Zazwyczaj, jeśli komisja 

sugeruje odrzucenie jakiejś ustawy, to musi to, tak 
jak pani sama stwierdziła, być związane z nie-
możliwością jej poprawy. Ale zazwyczaj, jeśli się 
pojawia jakaś ustawa, to jest to reakcja na jakiś 
stan faktyczny, który zaistniał. A więc teraz jest 
tak: jest stan faktyczny, który należy poprawić 

– tak to rozumiem – i mówicie państwo jako ko-
misja, że nie takim tekstem, nie tą ustawą. To 
wobec tego w jaki sposób? No bo obecnego stanu 
faktycznego nie możemy, w cudzysłowie, tolero-
wać, a stan, który proponuje ustawa, jest nie do 
przyjęcia.

(Sygnał timera)
Przyznaję, że wolałbym, żeby komisja próbo-

wała raczej poprawić tekst, niż żeby mówiła „Ten 
nie, następny też nie, następny też nie”, bo to nie 
jest metoda.

SenatoR 
BarBara zdroJewsk a 

Ja powiem tak. Jeśli chodzi o treść, to pan se-
nator trochę się ze mną zgadza, że w tej ustawie 
po prostu są błędy. My to wszyscy wiemy. Ale 
jest druga kwestia: jaka jest intencja? Intencja 
jest taka, żeby przekazać to z  Ministerstwa 
Sprawiedliwości do IPN. Ja świetnie rozumiem 
Ministerstwo Sprawiedliwości, które nie ma 
w swoim budżecie środków na to, żeby zreali-
zować projekt, na który odbył się przetarg. Ale 
chciałabym też zwrócić uwagę, że odkładano to 
przez lata, Panie Senatorze, odkładano to przez 
wiele lat, bo po prostu nie było na to pieniędzy. 
Skąd nagle znalazł się u nas i w Sejmie ten projekt, 
niestety, jako projekt poselski, chociaż moim zda-
niem tak ważny projekt powinien być projektem 
rządowym? On się tu znalazł, ponieważ Solidarna 
Polska prawdopodobnie – ja mogę się tak domy-
ślać – wynegocjowała z PiS, że w ramach Nowego 
Ładu PiS przeznaczy pieniądze na to muzeum. Ale 
sami się państwo powinniście zastanowić, co się 
takiego… Gdyby Prawo i Sprawiedliwość przezna-
czyło na to te 300 milionów zł, to jeszcze mogliby-
śmy się zastanawiać, ale skoro nagle to jest blisko 
700 milionów, to muzeum nagle podrożało ponad-
dwukrotnie, to ja bym się chętnie dowiedziała, np. 
od pana premiera, co tu zadecydowało. Co takiego 
się stało, że to muzeum nagle tak zdrożało? Teraz 
dostajemy muzeum za prawie 700 milionów zł, 
a za 2 tygodnie, jak tylko pan prezydent podpisze 
ustawę, zgodnie z tą ustawą odbędzie się posie-
dzenie rządu, na którym będzie przedstawiany 
mechanizm finansowania, i to finansowanie zo-
stanie przyznane. Jest to zadziwiające.

Panie Senatorze, tak jak mówiłam, w takim 
momencie warto wziąć pod uwagę to, co się obec-
nie dzieje w Polsce. Jestem zwolennikiem prze-
znaczania dużych pieniędzy na kulturę, jestem 
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za rozwojem placówek muzealnych w Polsce itd., 
ale nie wiem, czy obecnie jest to akurat najbar-
dziej potrzebne muzeum. Przypominam, że ono 
funkcjonuje, ono jakoś tam funkcjonuje. Zwracam 
uwagę, że jest jesteśmy w szczycie kryzysu. Taki 
projekt można przedstawiać wtedy, kiedy na-
prawdę są na to pieniądze. Pracując nad budże-
tem, widzimy, w jak fatalnej jesteśmy sytuacji: 
brakuje na służbę zdrowia, brakuje na leczenie 
COVID, brakuje na rekompensaty dla przedsię-
biorców i obywateli, podnosi się podatki. I teraz 
powiemy mieszkańcom, że środki z podnoszenia 
tych podatków, z którym mamy teraz do czynie-
nia, pójdą na muzeum Żołnierzy Wyklętych? Nie 
sądzę, żeby społeczeństwo zrozumiało tego typu 
decyzję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Pani 

Marszałek, to chciałbym dopytać.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Pojawiły się nowe wątki, przyznam, że bardzo 
ciekawe, interesujące. Ja zrozumiałem, że komisja 
poszła bardzo szeroko w swoich kompetencjach 
i zajęła się finansowaniem, podatkami, Nowym 
Ładem i jeszcze kwestiami związanymi z, na-
zwałbym to, budżetem państwa. Ale my mówimy 
o tekście. Ja nie znalazłem w pani wypowiedzi, tej 
ostatniej odpowiedzi, żadnego rozwiązania alter-
natywnego. Pani tłumaczyła, dlaczego komisja 
odrzuciła tę ustawę, przy pomocy argumentów 
politycznych, a nie merytorycznych.

(Senator Barbara Zdrojewska: Dobrze, odpo-
wiem wprost, Panie Senatorze.)

Właśnie. Czy to muzeum jest potrzebne, czy 
nie?

(Senator Barbara Zdrojewska: Dobrze, tak…)
Bo to zabrzmiało tak, że nie teraz, ale…

SenatoR 
BarBara zdroJewsk a 

Ja odpowiem panu na to pytanie tak, jak pan 
mi je zadał, tzn. powiem o rozwiązaniach alter-
natywnych. Przypominam, że w Sejmie są teraz 

setki propozycji opozycji, które zawierają kon-
kretne rozwiązania.

(Sygnał timera)
One cały czas leżą w zamrażarce, także na-

sze senackie projekty. I pan mi mówi, że opozycja 
ma teraz pisać za was dobrą ustawę? Przecież to 
jest żenujące. To jest żenujące, kiedy Ministerstwo 
Sprawiedliwości sankcjonuje ustawę, która jest 
tak źle napisana przez niektórych posłów.

(Senator Jerzy Czerwiński: Czy można, Pani 
Marszałek? Już ostatni raz, potem nie będę w ogó-
le się wtrącał.)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
No, ja chciałem właśnie doczytać albo jeszcze 

lepiej usłyszeć, jakie są właściwe motywacje, o co 
tu chodzi, dlaczego komisja chce odrzucić tę usta-
wę. No i wreszcie się dowiedziałem. Te setki pro-
jektów może są, ale nie dotyczą tej problematyki, 
ja nie widziałem jakiegoś alternatywnego projek-
tu. Powiem tak. Wielokrotnie Senat takie projek-
ty w bardzo różnych sytuacjach przedstawiał. Ja 
nie żądam ani nie wymagam, żebyście państwo 
jako komisja czy jako Izba in gremio taki projekt 
przedstawili. Ale bardzo dziękuję za wyjaśnienie. 
Rozumiem, że według państwa są inne potrzeby 
i to muzeum w tej chwili można zamrozić, moż-
na nie wykonywać pewnych prac, dlatego że, jak 
rozumiem, sytuacja finansowa musi się popra-
wić i wtedy będziemy tym muzeum się zajmować. 
Dziękuję za to wyjaśnienie.

SenatoR 
BarBara zdroJewsk a 

Rozumiem, że nie było pytania, tylko pan po-
wiedział o tym, co pan myśli na temat tego, co ja 
mówię. Nie zamierzam się odnosić do tego.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Pani senator Joanna Sekuła. Proszę bardzo.
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SenatoR 
Joanna sekuła 

Pani Marszałek! Państwo Senatorowie! Pani 
Senator Sprawozdawco!

Chciałabym zapytać, czy w  posiedzeniu 
uczestniczył może ktoś z ministerstwa kultury. 
Bo bardzo mnie fascynuje sytuacja, w której mi-
nister kultury mówi o Muzeum Historii Polski, 
muzeum, które ma objąć całą polską historię, 
a jednocześnie dyrektor tego muzeum mówi, że 
będzie to historia zamknięta w ramach: galeria 
„Polska Piastów i Jagiellonów” – galeria „Polacy 
wobec komunizmu”, a teraz jest ta ustawa. Czy ci, 
którzy przedłożyli ten projekt i w ogóle rozpoczęli 
dyskusję na temat Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL, znaleźli jakąś pa-
ralelę między tymi 2 instytucjami? Ale ja oczy-
wiście rozumiem, że Rakowiecka jest miejscem 
kaźni i zasługuje na to, aby pozostać w historii. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

SenatoR 
BarBara zdroJewsk a 

Dziękuję bardzo.
My mieliśmy tego dnia 2 posiedzenia komisji. 

Pierwsze dotyczyło budżetu i był na nim obecny 
pan wiceminister Sellin. My pytaliśmy pana mi-
nistra, czy zostanie, czy będzie na tym drugim 
posiedzeniu komisji kultury. Pan minister po-
wiedział, że to nie jest sprawa ministerstwa kul-
tury. Ale przypominam, że program Nowy Ład, 
w którym jest zapisane powstanie tego muzeum, 
został zaaprobowany przez rząd w całości, tak że 
myślę, że możemy uznać, że wprawdzie minister 
kultury nie chciał na ten temat się wypowiedzieć, 
ale podpisując się pod Nowym Ładem, właściwie 
jest za powołaniem takiego muzeum i nie uważa 
za stosowne, żeby wchodzić do tego muzeum z ja-
kimś nadzorem, który byłby zapisany w ustawie 
w sposób precyzyjny.

Przypominam, że to naprawdę jest jedyna 
taka jednostka. No, jest wiele instytucji kultury, 
które działają na podstawie specjalnych ustaw. 

To chociażby nasze wrocławskie Ossolineum. 
Jest ono powołane specjalną ustawą itd., itd., ono 
funkcjonuje, jest tam znakomita rada, w której 
kiedyś miałam zaszczyt zasiadać, jeszcze jako 
samorządowiec, ale w jego przypadku minister 
kultury opiniuje inwestycje. Jeżeli są przezna-
czone jakieś specjalne dotacje, pieniądze itd., 
to wszystko to nadzoruje minister kultury; ma 
też swoich przedstawicieli w radzie Ossolineum. 
Tutaj w ogóle tego nie ma. Tutaj wszystko to 
kwestia dowolności pana prezesa IPN. Raz może 
to być prezes, który sobie z tym poradzi, innym 
razem taki, który sobie nie poradzi. Ale najgor-
sze jest to, że nie możemy wykluczyć nadużyć. 
Ten wprowadzony taki piętrowy nadzór jest 
już przetestowany przez wiele, wiele lat i bar-
dzo dobrze się sprawdził w prowadzeniu insty-
tucji kultury.

Zwracam jeszcze uwagę na to, że to muzeum 
jest finansowane wyłącznie przez państwo. To 
jest właściwe dla tej… Można by powiedzieć, że 
to dobrze, ale to są kosztowne sprawy. Wyjątkiem 
jest muzeum w Ostrołęce, bo tam chyba samo-
rząd się dołożył. Nie? Już nie jestem tego pew-
na, ale to jest muzeum zbudowane za o wiele 
mniejsze pieniądze. Zwracam uwagę na to, że te 
wielkie instytucje, które powstawały czy nawet 
teraz powstają… Przykładem jest Camerimage 
w Toruniu – 400 milionów zł ze strony mini-
sterstwa i 200 milionów zł ze strony samorządu. 
Tak że tutaj jest przewidziany jakiś mechanizm. 
Kiedyś były też ogromne środki europejskie, te-
raz nie mamy środków europejskich. Kiedyś te 
placówki były zupełnie inaczej finansowane, 
teraz ogromne pieniądze idą prosto z kieszeni 
podatników.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Senator, po raz kolejny wyrażam zdzi-

wienie, że przewodnicząca komisji kultury ubole-
wa nad tym, że pojawiają się dodatkowe środki na 
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kulturę, dodatkowe środki na tworzenie jednostek 
kultury. No, mówi pani o innych obszarach, na 
które można by te środki przeznaczyć.

Ale chciałbym zapytać, czy oprócz nega-
cji na posiedzeniu komisji proponowali pań-
stwo jakąś zmianę organu prowadzącego. 
Rozumiem, że koszty się państwu nie podoba-
ją. Czy wskazywali państwo inne miejsce? Jeżeli 
nie negują państwo tworzenia tego muzeum, to 
można by wskazać inne miejsce, gdzie te kosz-
ty byłyby mniejsze. Czy takie propozycje były 
przedstawiane?

SenatoR 
BarBara zdroJewsk a 

Nie, ale to miejsce nie jest jakoś specjalnie… 
To w ogóle nie było podnoszone na posiedze-
niu komisji, to w ogóle nie było kwestionowane. 
Takie umiejscowienie ma dosyć głębokie uzasad-
nienie. Niemniej można robić to, co przewidują 
projekty – wieże światła itd. – a można też wy-
remontować coś skromnie, pozostawić to w ta-
kim stanie, w jakim jest w tej chwili. Można tak 
zrobić.

Pan mnie pyta, czy ja się cieszę, że rząd ma 
pieniądze na te inwestycje. Ja bym się cieszyła, 
gdybym wiedziała, że rząd ma te pieniądze, ale 
moim zdaniem to wszystko jest na kredyt. To 
jest drukowanie pieniądza, to jest zwiększanie 
długów państwowych. I na tym polega problem, 
Panie Senatorze.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
To było ostatnie pytanie. Dziękuję, Pani 

Senator.
(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję 

bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez po-

słów. Do prezentowania stanowiska wnioskodaw-
ców projektu ustawy został upoważniony pan 
poseł Dariusz Olszewski. Ale pana posła nie ma. 

W  związku z  tym przedstawiciel rządu… 
Witamy sekretarza stanu, pana ministra Kaletę. 
Czy pan pragnie zabrać głos w sprawie rozpatry-
wanej ustawy?

Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci 
seBasTian k aleTa 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Podczas pierwszej części omawiania tego 

punktu padło wiele nieścisłości, półprawd, cza-
sami po prostu błędnych informacji. Postaram się 
je tutaj sprostować i namówić senatorów, przede 
wszystkim Platformy Obywatelskiej, by jednak 
poparli państwo tę ustawę.

Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że ta 
ustawa nie powołuje żadnego muzeum. Muzeum 
już jest, ono funkcjonuje. Pierwotnie, od 2016 r., 
funkcjonowało jako część Służby Więziennej, 
a to z tego powodu, że Rakowiecka była wówczas 
działającym aresztem śledczym. Należało prze-
prowadzić prace wewnątrz Służby Więziennej, 
żeby zamknąć areszt i wykonać szereg czynności 
zmierzających w kierunku konkursu.

Idąc tym tropem, chciałbym państwu prze-
kazać – bo pewne nieścisłości w tym obszarze 
pojawiały się w wypowiedzi pani senator – że 
wszystkie niezbędne konkursy w zakresie kon-
cepcji architektonicznej i wystawy są już zakoń-
czone. Pani senator wskazywała, że nie mogli 
państwo zobaczyć, jak to będzie wyglądało. To 
wszystko jest publicznie dostępne od kilku lat. 
Gdybym wiedział, że ta informacja nie dotarła 
w tym czasie do wszystkich senatorów, to oczy-
wiście bym to uzupełnił, niemniej zachęcam, żeby 
wejść na stronę muzeum, w mediach społecz-
nościowych chociażby, i zobaczyć wizualizacje, 
prezentacje. Wszystkie te materiały są wynikiem 
przeprowadzonych konkursów. Dla wszystkich 
propozycji jest sporządzona dokumentacja pro-
jektowa, architektoniczna. To wszystko zostało 
finalnie zatwierdzone pozwoleniami na budowę. 
Może po prostu zamknę ten wątek.

Jest zarzut dotyczący tego, że ustawa ma wy-
dłużyć pozwolenie na budowę. Z uwagi na po-
jawienie się COVID – dokumentacja została 
zamknięta w styczniu 2020 r., odebrana, a pozwo-
lenie zostało uzyskane kilka miesięcy wcześniej 
– okazało się, że są inne priorytety finansowe, 
i ta inwestycja, krótko mówiąc, czekała na dalszy 
los, na decyzję co do inwestowania. W związku 
z tym pozwolenia nie były wykonane. Niemniej 
zarzut, że te rozwiązania ingerują w treść decy-
zji, jest kuriozalny. Dlaczego? Ponieważ decyzje 
są wydane. Ich treść ma pozostać niezmieniona. 
Ustawodawca w tym przypadku tylko i wyłącznie 
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zdecydowałby, że to, co jest już wydane w zakresie 
budowy muzeum, będzie mogło być po prostu re-
alizowane dłużej. Wydaje mi się, że uzasadnienie 
covidowe w świetle różnych innych spraw, które 
były załatwiane w tym trybie, drogą ustaw, jest 
jak najbardziej adekwatne.

Dlaczego mówimy o jednostkowej sytuacji? 
Szanowni Państwo, przecież mamy ustawę doty-
czącą konkretnej instytucji. Gdyby to była ustawa 
o wszystkich muzeach, gdyby ustawodawca chciał 
wszystkie muzea przenieść pod IPN, to prawdo-
podobnie byłoby to rozwiązanie generalne. Ale 
mówimy o ustawie, która dotyczy konkretnego 
podmiotu.

Teraz przejdę do kwestii dotyczącej kształtu 
ustawy, tego, czy ona jest dobrze, czy źle napisa-
na. W pierwszej kolejności, jak zaczyna się pisać 
ustawę, określa się skutek, który dana ustawa ma 
wywołać. Ta ustawa ma wywołać skutek polegają-
cy na tym, że organizatorem i nadzorującym mu-
zeum będzie prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
jako organ IPN. Będzie on również odpowie-
dzialny za przeprowadzenie inwestycji, a Rada 
Ministrów zagwarantuje mu środki finansowe. 
Poszczególne przepisy ustawy ten cel realizują.

Zamierzeniem było również to, żeby w tym za-
kresie prezes IPN nie podlegał kontroli ze strony 
ministra kultury. Dlaczego? Ponieważ gdybyśmy 
to wprowadzili – jestem o tym w 100% przekona-
ny – dzisiaj byłby podnoszony zarzut, że dochodzi 
do upolitycznienia IPN, że rząd będzie wpływał 
na to, jak funkcjonuje IPN, że będzie miał wpływ 
na decyzje prezesa IPN. Ta ustawa zachowuje 
pewną konsekwencję, jeśli chodzi o ustrojową 
pozycję IPN w polskim porządku organów ad-
ministracji, organów władzy. Na tym poziomie 
zamierzenie projektodawcy również jest w pełni 
zrealizowane. Zarzuty, że ustawa ma jakieś wady, 
nie dotyczą brzmienia przepisów, tylko koncepcji, 
którą przyjęli posłowie tworzący ustawę. Ich za-
mierzenie jest w pełni w tej ustawie zrealizowane.

Kwestia dotycząca statusu muzeum. Ta kwe-
stia kontekstowo pojawiała się w wypowiedzi pani 
senator i w odpowiedziach na pytania. Muzeum, 
pragnę to jasno podkreślić, od 2020 r. ma samo-
dzielną osobowość prawną, jest osobą prawną. Ta 
ustawa nie dotyka muzeum jako osoby prawnej, 
tylko robi to w kontekście jej wewnętrznego ustro-
ju, z wyjątkiem zmian, które dotyczą organu, któ-
re to muzeum dalej prowadzi.

Powiem więcej: padł zarzut, że minister kultu-
ry nie będzie miał uprawnienia co do wykreślenia 

muzeum. No, nie powinien mieć takiego upraw-
nienia. Skoro ustawodawca przyjął ustawę na-
kazującą prezesowi IPN budowę tego muzeum, 
to minister kultury nie może mieć uprawnie-
nia, żeby drogą innej ustawy to muzeum likwi-
dować. To jest jakby sprzeczne. Mamy w Polsce 
hierarchię źródeł prawa. Ustawy są w tej hierar-
chii równorzędne. I ażeby dokonać oceny, który 
przepis konkretnej ustawy jest w danej sytuacji 
wiążący, stosuje się po prostu reguły wykładni. 
W tym przypadku mamy do czynienia z przepisa-
mi szczególnymi, które w określonych obszarach 
wskazują konkretnie, jakie uprawnienie ma pre-
zes IPN. Prezes IPN nie może powołać sobie dru-
giego muzeum, bo nie jest wymieniony w ustawie 
o działalności kulturalnej. Niemniej jednak oma-
wiana ustawa przesądza, że prowadzi to konkret-
ne muzeum. Bo jest to w mocy ustawy, ta ustawa 
daje takie uprawnienia instytutowi i ta ustawa 
daje mu w  tym konkretnym przypadku kon-
kretne obowiązki i kompetencje. Tak więc jest to 
rozwiązanie szczególne w stosunku do ogólnych 
zasad funkcjonowania wszystkich tego typu in-
stytucji w Polsce.

Przechodząc do kwestii kosztów, która też była 
poruszona… Otóż zachęcam – też rozmawiałem 
z panem dyrektorem Pawłowiczem – wszystkich 
państwa senatorów, żeby jeszcze być może przed 
głosowaniami, jeśli będzie taka możliwość… Pan 
dyrektor deklaruje tutaj, jeśli ktoś chciałby – bo 
to jest blisko, kilka kilometrów stąd – że może 
pokazać państwu, jak wygląda to miejsce, to dra-
matyczne dla historii naszego narodu w XX w. 
miejsce. To miejsce wyjątkowe. To nie jest takie 
muzeum jak wiele innych muzeów, które w Polsce 
budujemy bądź wybudowaliśmy, że przedstawia 
się jakąś koncepcję, wznosi się jakiś budynek od 
zera, od fundamentów i w ramach przyjętej kon-
cepcji przygotowuje się wystawy. W Warszawie 
mamy choćby takie muzeum jak muzeum Polin, 
na Pomorzu mamy Muzeum II Wojny Światowej. 
Jest wiele takich inwestycji, które zostały podnie-
sione od zera. Tu mamy wyjątkową sytuację, rów-
nież, powiedziałbym, na skalę europejską, z tego 
powodu, że cały kompleks tych budynków jest 
skażony krwią bohaterów, jest skażony cierpie-
niem również państwa kolegów. Bo, co jest istot-
ne w zakresie tego pytania choćby o Ostrołękę…

(Głos z sali: Skażony krwią?)
Przepraszam. Przepraszam. Ma pani sena-

tor rację, popełniłem kardynalny błąd językowy. 
Od razu to prostuję. Ten kompleks spływa krwią 
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polskich bohaterów, ale również cierpieniem wie-
lu państwa kolegów, którzy w późniejszym okre-
sie byli tam przez komunę więzieni, internowani. 
Nie ma drugiego takiego miejsca w Polsce, które 
łączy wszystkie te dzieje i spina w całość ten wy-
siłek naszego narodu, by się wyswobodzić spod 
okupacji Sowietów i opresji komunistycznej. I to 
są ściany, które są nie do zburzenia, one są do 
odrestaurowania, w wielu miejscach wręcz do 
zerowej ingerencji, jeśli jest to możliwe. To jest 
też bardzo ważny element tego projektu. Bo on 
oczywiście z zewnątrz wizualnie wygląda tak, 
jakby była duża ingerencja, bo będzie odtworze-
nie elewacji do stanu historycznego. Przecież tam 
mamy, w tym budynku na Rakowieckiej… On jest 
ocieplony, tam jest styropian. Zresztą IPN prowa-
dził prace badawcze w tym zakresie. Część ścian 
jest już odsłoniętych na potrzeby badawcze. Ba, 
zdjęcie tynków doprowadziło do odkrycia ściany 
straceń, przed którą są składane kwiaty, przed 
którą zawsze 1 marca gromadzimy się, by od-
dać hołd mordowanym tam polskich bohaterom. 
W związku z tym ta inwestycja ma charakter 
wyjątkowy. To nie jest po prostu wznoszenie bu-
dowli, tylko to jest zachowanie tego, co jest istot-
ne, co musi zostać zachowane. A z drugiej strony 
jest to również duży kompleks budynków gospo-
darczych. Chodzi o to, żeby to wszystko tworzyło 
spójną całość. Nie może być tak, że z jednej strony 
mamy odrestaurowany główny budynek aresztu, 
z Pawilonem X, który w środku będzie nienaru-
szony, ale z drugiej strony – niszczejące budynki 
administracyjne. To wszystko potraktowaliśmy 
w tej koncepcji zbiorczo.

Dlaczego IPN? Przechodzę do tej kwestii płyn-
nie. Kiedy Ministerstwo Sprawiedliwości prowa-
dziło wszystkie te prace, które są zamknięte na 
punkcie dotyczącym środków finansowych, prze-
targu i realizacji, to również w ramach naszego 
obozu politycznego były dyskusje, jaki będzie dal-
szy los wspomnianej placówki. Jest czymś oczy-
wistym, że minister sprawiedliwości w ramach 
przydzielonych mu kompetencji w ramach rządu 
to nie jest ten członek Rady Ministrów, który od-
powiada za prowadzenie muzeów w takiej skali. 
Z drugiej strony od początku, od pierwszego dnia, 
czyli od lutego 2016 r., bo wtedy formalnie pierw-
sze akty, które miały tworzyć wspomnianą inicja-
tywę, zostały przez ministra Ziobro podpisane… 
Od pierwszego dnia Instytut Pamięci Narodowej 
był głównym partnerem do realizacji wszystkich 
zamierzeń: prace badawcze, praca merytoryczna, 

naukowa, doradztwo. Pracownicy IPN na co dzień 
byli zaangażowani we wszystkie aspekty two-
rzenia muzeum, prac konkursowych, tworzenia 
koncepcji wystaw. I naturalne się stało, kiedy ta 
decyzja miała być podjęta, że to Instytut Pamięci 
Narodowej, ze swoimi zasobami intelektualnymi, 
kadrowymi i pewnie też być może zmieniającą 
się wizją jego działalności za kilka lat, jest tym 
podmiotem w ramach naszych organów państwa, 
który powinien to muzeum prowadzić. Ponieważ 
o jakim okresie historii Polski opowiada, jakim 
zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej? No, to 
jest właśnie ten okres, jego dotyczy dominują-
ca część zadań, które wykonuje IPN. Jakież inne 
miejsce w Polsce, jak nie to, może być najlepszym 
miejscem, by te efekty prac Instytutu Pamięci 
Narodowej prezentować? W moim przekonaniu 
to jest właśnie to miejsce. To miejsce za kilka lat 
może być perłą budowania polskiej pamięci naro-
dowej i gospodarzem tego miejsca powinien być 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Instytut 
Pamięci Narodowej.

Wielu żyjących… Ostatnio obchodziliśmy 
czterdziestą rocznicę wprowadzenia stanu wo-
jennego. Państwo działający w opozycji mieliście 
możliwość w latach osiemdziesiątych, siedem-
dziesiątych, kiedy państwo byliście w opozycji… 
dla wielu z państwa osobami, których pamięć 
chcieliście kultywować, bo wiedzieliście, że są 
coraz starsze, że ich wspomnienia w zakresie 
walki o wolną Polskę są coraz bardziej odle-
głe, byli powstańcy warszawscy, żołnierze AK, 
Żołnierze Wyklęci. Pozwólcie państwo, że po-
wiem to wprost: dla mojego pokolenia powoli 
tym pokoleniem, o które musimy zadbać, o jego 
pamięć, o wspomnienia, staje się pokolenie opo-
zycjonistów lat siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych. I to muzeum właśnie będzie to robiło. 
Wielu z tych opozycjonistów przekazuje tam pa-
miątki, jest ich kilkanaście tysięcy. Dlatego też to 
przedsięwzięcie jest wyjątkowe. Wyjątkowe jest 
to przedsięwzięcie, które na lata pozwoli Polsce 
skutecznie pokazywać prawdę o ciężkim okre-
sie okupacji komunistycznej, o ciężkim okresie, 
kiedy Polska była wręcz oddana temu wschod-
niemu reżimowi, niezależnie, czy to byłby ko-
munizm, czy być może inne formy… Taki był 
skutek de facto ciemiężenia Polaków. A wiemy 
doskonale, że niezależnie od tych zmian histo-
rycznych nie jest powiedziane, że te zagrożenia 
na zawsze zniknęły. Tym bardziej powinniśmy 
pokazywać i pielęgnować ducha tej walki, który 
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towarzyszył Żołnierzom Wyklętym, działaczom 
KOR, Solidarności.

Mam nadzieję, że państwo senatorowie, ci, 
którzy głosowali bądź chcą głosować za odrzuce-
niem tej ustawy, zmienią swoje zdanie i razem, 
wspólnie zrobimy coś dobrego dla tych, których 
to miejsce ma honorować. Dziękuję. Czekam na 
pytania. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Obecnie senatorowie…
Dziękuję bardzo. Ale proszę jeszcze pozostać, 

Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pani senator Ewa Matecka. Proszę bardzo.

SenatoR 
ewa maTeck a 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ta ustawa rujnuje dotychcza-

sowe rozwiązania systemowe zawarte w ustawie 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kul-
turalnej. W związku z tym mam pytanie pierw-
sze, na które od razu proszę o odpowiedź, a potem 
zadam pytanie drugie. 

Proszę powiedzieć: jakie będą źródła finanso-
wania tego muzeum?

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci 
seBasTian k aleTa 

Pani Senator, dziękuję za to pytanie.
Aktualnie do wykazu prac legislacyjnych 

wpisany jest projekt uchwały Rady Ministrów 
gwarantujący wieloletni program finanso-
wania budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL, który zakłada, 
jak pani senator wskazała, finansowanie tego 
przedsięwzięcia do 2027  r., finalnie wszyst-
kich części tego projektu, który jest znany i był 

zatwierdzony jakiś czas temu. Taką formułę fi-
nansowania aktualnie wobec tej inwestycji się 
proponuje.

Dodam tylko, że jeśli chodzi o bieżącą dzia-
łalność muzeum, czyli możliwość wprowadze-
nia tam grup do zwiedzania, pielęgnowania 
tego budynku, utrzymywania, po prostu kon-
serwacji, a także prace przygotowawcze, na-
ukowe, dotyczące przyszłych wystaw, Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych jest finansowane z budże-
tu państwa od 2020 r. Również w przyszłym 
roku to f inansowanie, takie podstawowe, 
w bardzo wąskim zakresie, jest przewidziane 
w ustawie budżetowej, a z drugiej strony mamy 
też tutaj kwestie inwestycji, i ta ustawa rzeczy-
wiście również przesądza o obowiązku finan-
sowania inwestycji.

(Senator Ewa Matecka: Czy dobrze rozumiem, 
że statutową działalność tego muzeum będzie fi-
nansował budżet państwa?)

Tak.

SenatoR 
ewa maTeck a 

Pozwoli pan, Panie Ministrze, że wskażę na te 
absurdy, które są zawarte w ustawie. Otóż mówi 
się, że organizatorem muzeum jest prezes IPN. To 
prezes IPN nadaje statut, to prezes IPN określa 
w tym statucie źródła finansowania. Czyli pre-
zes IPN określi, że to minister bądź inne źródła 
rządowe mają finansować działalność statutową 
tego muzeum.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spra wied-
liwości Sebastian Kaleta: Można?)

Tego jeszcze nie było. Dotychczas, zgodnie 
z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej, to organizator, czyli najczę-
ściej rada miasta, nadawał statut. Rada miasta 
zobowiązywała dyrektora do utworzenia treści 
statutu, w którym określa się źródła finansowa-
nia. Źródło finansowania to budżet miasta oraz 
inne możliwe do pozyskania środki. Tutaj docho-
dzi do zupełnego przestawienia pewnych syste-
mowych podległości.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.
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SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci 
seBasTian k aleTa 

Pani Senator, przede wszystkim ustawa prze-
sądza o tym, że Rada Ministrów musi wyasygno-
wać środki na inwestycję. A ten przepis, który 
pani podała, przepis dotyczący…

(Senator Ewa Matecka: Ale ja mówię o działal - 
ności…)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Pani Senator, proszę dać panu ministrowi skoń-
czyć. Później ewentualnie pani dopyta. Proszę 
bardzo.)

Pani Senator, statut każdej instytucji prze-
widuje, jakie mają być źródła finansowania. To 
dotyczy każdej instytucji. Przecież sama pani 
wskazała, że uchwała rady miasta wskazuje źró-
dła finansowania, musi wskazywać źródła fi-
nansowania. Źródła finansowania w akcie rangi 
statutu wskazuje ten, kto jest uprawniony do 
nadania tego aktu. Oczywiście organ, który doko-
nuje nadania aktu bądź jego uchwalenia, działa na 
podstawie regulacji, które wskazują, z czego może 
być finansowana dana działalność. Krótko mó-
wiąc, prezes IPN jako organ… To dotyczy również 
ministra sprawiedliwości. Może wyjaśnię to na 
przykładzie aktualnie obowiązujących przepisów. 
Organizatorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL jest aktualnie mi-
nister sprawiedliwości – minister jako organ, bo 
ministerstwo jest urzędem obsługującym mini-
stra sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości 
w statucie określił źródła finansowania. Prezes 
IPN będzie robił to samo, co robił minister spra-
wiedliwości, bo każdy organizator musi wska-
zać instytucji, którą nadzoruje, w jaki sposób ma 
ona funkcjonować. Przykładowo prezes IPN może 
wskazać, czy muzeum będzie mogło wniosko-
wać o granty, czy nie będzie mogło wnioskować 
o granty. To jest bardzo proste, dla mnie ta kwe-
stia jest bardzo prosta. Ja trochę nie rozumiem, 
dlaczego tak prosta sprawa jest podnoszona. No, 
oczywiście rozumiem zaniepokojenie, więc pro-
stuję to, na ile potrafię.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pani senator Ewa Matecka.

SenatoR 
ewa maTeck a 

Tak, w świetle dotychczas obowiązującego 
prawa, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej, to jest proste i zrozu-
miałe. To dobrze funkcjonuje, aczkolwiek zmia-
na, jaka…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawied-
liwości Sebastian Kaleta: Ale pani senator przy-
zna, że organ prowadzący wskazuje, jakie są 
źródła finansowania.)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Ale proszę, żeby teraz pan minister dał możliwość 
zadania pytania, żeby państwo nie…)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawied-
liwości Sebastian Kaleta: Ale chciałbym tylko…)

Rzeczywiście, według ustawy o organizowa-
niu i prowadzeniu działalności kulturalnej organ 
prowadzący nadaje statut. Organem prowadzą-
cym jest organ wyższy rangą niż dyrektor, które-
go ten organ powołuje. W tej ustawie proponujecie 
państwo zupełne zachwianie tej podległości. No, 
przykro mi, ale niestety pan minister zupełnie 
nie zrozumiał mojej uwagi.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci 
seBasTian k aleTa 

Nie, Pani Senator. Co do pierwszej części, do-
tyczącej różnic systemowych, to ja powiedziałem 
w swojej wypowiedzi, że ten przepis to konstruk-
cja szczególna. Zgadzam się z tym, jednak właśnie 
z tego powodu… Równie dobrze, Pani Senator, 
moglibyśmy przyjąć inną konstrukcję i dopisać 
IPN do ustawy o działalności kulturalnej. Wtedy 
pani senator powiedziałaby, że IPN będzie mógł 
tworzyć dziesiątki muzeów. Tutaj proponujemy, 
żeby to konkretne muzeum po prostu było w ge-
stii prezesa IPN. No, pani wtedy nie mogłaby 
postawić zarzutu co do naruszenia zasad gene-
ralnych. Gdybyśmy wpisali prezesa IPN do usta-
wy o działalności kulturalnej i zachowali inne 
rozwiązania, prezes IPN mógłby powołać kilka 
kolejnych muzeów. Tak więc nasze zamierzenie 
jest, można powiedzieć, bardziej przemyślane 
i precyzyjne. Ale chyba zrozumieliśmy się w ta-
kim zakresie, że rozwiązania dotyczące podmiotu 
organizującego działalność muzeum… że również 
w świetle przepisów ogólnych organ prowadzący 
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wskazuje w statucie organom placówki źródła 
finansowania.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawied-

liwości Sebastian Kaleta: Bo przecież każda pla-
cówka musi mieć swój własny budżet. Tak?)

Pani senator Joanna Sekuła. Proszę bardzo.

SenatoR 
Joanna sekuła 

Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Pan jest w grupie posłów wnioskodawców. 

Proszę mi powiedzieć: czy mieliście państwo in-
tencje, aby zmieniając organ prowadzący mu-
zeum, wybrać ministerstwo kultury? A jeżeli nie, 
to dlaczego?

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci 
seBasTian k aleTa 

Wydaje mi się, że odpowiedziałem na to py-
tanie w swoim wystąpieniu. Z uwagi na zaan-
gażowanie Instytut Pamięci Narodowej, jego 
aktualne cele ustawowe, jak również faktyczne 
zaangażowanie, to wręcz płynne ścieranie się 
w ostatnich latach działalności muzeum z działal-
nością IPN zapadła taka decyzja. Jest to również 
decyzja o charakterze politycznym, nie ukry-
wajmy. Posłowie różnych ugrupowań w ramach 
Zjednoczonej Prawicy poparli tę ustawę, rów-
nież minister kultury, pan premier Gliński, i wi-
ceminister, pan minister Sellin. To rozwiązanie 
z uwagi na funkcjonalność zostało przyjęte jako 
zasadne, ale właśnie z tym zastrzeżeniem, że ta 
konkretna placówka, o takim charakterze będzie 
funkcjonowała w ramach instytutu. To jest za-
mierzenie, które jakby legło u podstaw ustawy.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Jeszcze pan senator Jerzy Czerwiński.
Proszę bardzo.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Mini - 
strze!

Co będzie się działo, jeśli, nie daj Boże, Senat 
zdecyduje o odrzuceniu tej ustawy i Sejm tego od-
rzucenia nie odrzuci, czyli ustawy nie będzie? Jak 
to może skutkować dla działalności muzeum?

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci 
seBasTian k aleTa 

Dziękuję, Panie Senatorze, za to pytanie.
Skutki są oczywiste. Wygasną pozwolenia na 

budowę. Wszystkie wieloletnie działania, stara-
nia w kierunku powstania tej inwestycji zostaną 
po prostu zaprzepaszczone. Ewentualnie gdyby 
była wola dalszego prowadzenia tego projektu, 
kontynuowania go, należałoby ponownie wystą-
pić o pozwolenie na budowę do prezydenta mia-
sta stołecznego Warszawy. Wówczas podlegli mu 
urzędnicy zajęliby stanowisko, czy takie pozwo-
lenie na budowę powinno być takiemu przedsię-
wzięciu udzielone.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Ministrze…)

Czyli, krótko mówiąc, nie byłoby tej inwestycji.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Panie Ministrze, ja mam pytanie. Ale byłoby 
tak tylko wtedy, gdyby Sejm nie odrzucił odrzu-
cenia Senatu, tak?

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci 
seBasTian k aleTa 

Gdyby Sejm nie odrzucił odrzucenia Senatu, 
czyli ustawa nie weszłaby w życie. Ona by wów-
czas nie trafiła do pana prezydenta, a  pan 
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prezydent nie mógłby się w jej sprawie wypowie-
dzieć, więc nie weszłaby w życie.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Z tym zastrzeżeniem. Dobrze, rozumiem.
Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisław Gogacz. Proszę.

SenatoR 
sTanisław GoGacz 

Panie Ministrze, chciałbym o  coś zapy-
tać w związku z tym, że działalność muzeum, 
według mojej oceny, wpisuje się w  wykony-
wanie statutowych zadań Instytutu Pamięci 
Narodowej, szczególnie jeżeli chodzi o  roz-
dział 6b „Wykonywanie zadań z zakresu upa-
miętniania walki i męczeństwa”. W związku 
z tym mam pytanie. 

Czy konieczna jest zmiana w art. 24, gdzie do 
obecnego zapisu, mówiącego o tym, że prezes IPN 
składa sprawozdanie z całorocznej działalności, 
dopisuje się „i Muzeum Żołnierzy Wyklętych”? 
Czy nie wydaje się, że działalność tego muzeum 
to jest jednak, tak jak powiedziałem na początku, 
działalność IPN?

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci 
seBasTian k aleTa 

Panie Senatorze, dziękuję za to pytanie.
Rzeczywiście dyskutowaliśmy o tym, czy to 

nie jest superfluum. Finalnie doszliśmy do wnio-
sku, również w związku z zarzutami, które pa-
dały w Sejmie ze strony polityków Platformy 
Obywatelskiej, że nie będzie nadzoru ministra 
kultury… Był zarzut, że to nie będzie w nadzo-
rze ministra kultury. My odpowiadaliśmy, że 
minister kultury nie może nadzorować prezesa 
IPN. Jest tu pewne krzyżowanie się kompetencji, 
którego chcieliśmy w tej ustawie uniknąć. I do-
tknął pan tu sedna sprawy. Były takie zarzuty, 
że prezes IPN nie będzie przez nikogo kontro-
lowany. Niektórzy zapominają, że prezes IPN 
jest kontrolowany przez Sejm. Nie powinien 

być kontrolowany przez ministra kultury z tego 
powodu, że na mocy ustawy o IPN jest kontro-
lowany przez Sejm. I wspomniany przepis ma 
na celu wzmocnienie, można powiedzieć, tego 
kierunku nadzoru. To też jest element, z któ-
rego prezes IPN będzie składał przed Sejmem 
sprawozdanie jako z równorzędnej działalności 
instytutu. Oczywiście można polemizować, czy 
ze względów legislacyjnych słuszne jest rozwią-
zanie, które wybraliśmy, i pan senator wskazał, 
że może być to dyskusyjne. Niemniej przepisy 
prawa również pewne odesłania i pewne precy-
zyjne sformułowania, pomimo możliwości ode-
słania czy dokonania wykładni… Również takie 
zabiegi są stosowane, by właśnie wzmocnić za-
pisy i ewentualnie uniknąć również innej inter-
pretacji w przyszłości.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Barbarę Zdrojewską.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja już rezyg - 

nuję.)
Dziękuję.
W takim razie bardzo… Czy jest jeszcze ktoś, 

kto chciałby zadać pytanie?
(Głos z sali: Nie ma.)
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie ma więcej senatorów chcących zadać 

pytania.
(Głos z sali: Prezes IPN, Panie Marszałku…)
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, a gdzie to jest w scenariuszu?
(Głos z sali: Nie ma. Ale mogą zaproszeni go-

ście, również zaproszony przez marszałka może…)
A, rozumiem.
Ponieważ na posiedzenie Senatu jest zapro-

szony prezes Instytutu Pamięci Narodowej, 
to pytam, czy pan prezes chciałby zabrać głos 
w sprawie tej ustawy.

(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Pol skiemu Karol Nawrocki: Z przyjemnością.)

Bardzo proszę, Panie Prezesie.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, Panie Prezesie.
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PRezeS  
inStytUtU PaMięci naRodoWej  
– koMiSji Ścigania zbRodni  
PRzeciWko naRodoWi PolSkieMU 
k arol nawrocki 

Szanowny Panie Marszałku! Drogie Panie 
Senator! Szanowni Panowie Senatorowie!

Miejsce przy ulicy Rakowieckiej, muzeum 
przy ulicy Rakowieckiej, jak już wielokrotnie 
padało podczas tego posiedzenia, jest miejscem 
wyjątkowym i szczególnym. To wciąż krwawiąca 
rana na polskim ciele i szczególne miejsce w pol-
skiej świadomości historycznej, ociekające krwią 
ofiar niemieckiego nazizmu i sowieckiego komu-
nizmu. To właściwie centralne miejsce do opowie-
ści o polskim narodzie, który walczył o wolność 
w zderzeniu z niemieckim nazizmem i sowiec-
kim komunizmem. To miejsce szczególne. Dlatego 
bardzo proszę państwa, abyście zwolnili mnie 
z odpowiedzi na pytania, czy trzydzieści parę lat 
po upadku systemu komunistycznego 300, 500, 
700 milionów polskich złotych to dużo czy mało 
na to, żeby w końcu w tym miejscu powstała mu-
zeologiczna, muzealna doświadczona placówka, 
która podtrzyma tę wiedzę w kolejnych pokole-
niach i będzie opowiadać o polskiej historii XX w. 
w kontekście narodowym i międzynarodowym. 
Do tych państwa pytań nie będę się odnosił i zo-
stawię to już państwa sumieniu.

Chciałbym, Drodzy Państwo, serdecznie po-
dziękować inicjatorom tego rozwiązania, bo ono 
jest ponadresortowe. Ono mówi, że dzisiaj pol-
skie elity polityczne nie zastanawiają się nad 
tym, czy to Ministerstwo Sprawiedliwości, czy to 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
czy to kancelaria pana premiera, czy samorzą-
dy, bo przecież samorządy także mają możliwość 
budowania placówek muzealnych, mają zająć 
się tą historią. To pewien ponadresortowy gest 
i próba oddania szczególnego miejsca w polskiej 
historii niezależnej instytucji państwowej, jaką 
jest Instytut Pamięci Narodowej. To jest wyraz 
ponadpolitycznego rozwiązania i chęci oddania 
tej inwestycji w ręce człowieka, który odpowia-
da wyłącznie przed polskim Sejmem i wyłącznie 
przed polskim Senatem. To stawianie historii 
i opowieści historycznej ponad prymatem dysku-
sji resortowych, a mam także nadzieję, że ponad 
prymatem dyskusji politycznych. Dlatego zwra-
cam się do wszystkich państwa, byście poparli 
tę ustawę.

Chciałbym zapewnić z tego miejsca, i na tej 
deklaracji zakończę, bo już wiele słów padło, że 
Instytut Pamięci Narodowej posiada dzisiaj infra-
strukturę, budynki, archiwa, jest to kilkadziesiąt 
takich budynków w całej Polsce, we wszystkich 11 
oddziałach, we wszystkich delegaturach Instytutu 
Pamięci Narodowej. Prowadzimy inwestycje 
w Krakowie, prowadzimy inwestycje w Olsztynie. 
Jesteśmy pod względem zasobów ludzkich zdol-
nych do prowadzenia inwestycji gotowi na to, 
aby wybudować muzeum przy ul. Rakowieckiej. 
Pod względem kontentu do tego muzeum, a więc 
fachowców, specjalistów zajmujących się histo-
rią Polski XX w., jesteśmy instytucją najbardziej 
gotową do tego, aby podjąć się tej inwestycji. 
Przypomnę, że to blisko 200 naukowców w całej 
Polsce zajmujących się dokładnie tym okresem, 
którego dotyczy Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych przy ul. Rakowieckiej. 
Stajecie dzisiaj, Drodzy Państwo, przed realną 
szansą zadecydowania o tym, czy w ciągu 2 lub 
3 najbliższych lat w swoim zasadniczym korpu-
sie muzeum przy ul. Rakowieckiej powstanie, czy 
nie. Jeśli podejmiecie decyzję, żeby zajął się tym 
Instytut Pamięci Narodowej, to ja składam pań-
stwu uroczystą deklarację, że Instytut Pamięci 
Narodowej takie muzeum wybuduje. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję, Panie Prezesie.
Ja rozumiem, Panie Prezesie, że na zasadzie 

analogii do sytuacji wystąpień członków rządu 
pan prezes będzie łaskaw odpowiedzieć na pyta-
nia senatorów…

(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komi - 
sji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu Karol Nawrocki: Tak, przepraszam, tak, 
oczywiście.)

…jeśli senatorowie będą chcieli takie pytania 
zadać.

W związku z tym zadaję pytanie, czy państwo 
senatorowie chcieliby skierować pytania do pana 
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, które obej-
miemy tym samym rygorem jednominutowości, 
jaki stosujemy w przypadku pytań do członków 
rządu.

Widzę, że pan senator Pająk się zgłasza.
Bardzo proszę o zadanie pytania.
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SenatoR 
andrzeJ PaJąk 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja chciałbym zapytać pana prezesa tylko o to, 

ile Polaków, Skarb Państwa kosztowało wybu-
dowanie muzeum Polin, czyli Muzeum Historii 
Żydów Polskich, i w jakiej wysokości co roku pań-
stwo dofinansowuje działalność tego muzeum. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Bardzo proszę, Panie Prezesie.

PRezeS  
inStytUtU PaMięci naRodoWej  
– koMiSji Ścigania zbRodni  
PRzeciWko naRodoWi PolSkieMU 
k arol nawrocki 

Ja, Panie Senatorze, oczywiście nie jestem 
dyrektorem muzeum Polin i nie uczestniczyłem 
w tej inwestycji, ale znam skalę inwestycji mu-
zealnych w całej Polsce. Dotychczas w historii 
Polski największą muzealną inwestycją była bu-
dowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 
to było 0,5 miliarda polskich złotych. Tę skalę ma 
możliwość przebić Muzeum Historii Polski, któ-
re jest droższe. Tak więc zakładałbym, ale mogę 
wyłącznie estymować, że to było kilkaset milio-
nów polskich złotych, ale szczegółowo nie jestem 
panu senatorowi w stanie odpowiedzieć. To są za-
wsze setki milionów polskich złotych. Przy czym 
zaznaczę, że ta planowana inwestycja przy… nie 
zawsze, przy większych rozwiązaniach, przy tych 
największych polskich muzeach, nie przy izbach 
pamięci… W każdym razie w przypadku mu-
zeum, o którym rozmawiamy, oczywiście jego 
budżetowanie rozłożone jest na kolejne lata, więc 
nie odnosi się do skali budżetu państwa polskiego 
w ciągu 1 roku, to też należy dodać.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Prezesie.
Czy są jakieś inne pytania?

Jeśli nie mają państwo innych pytań, to bardzo 
dziękuję panu prezesowi.

(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Ko-
misji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu Karol Nawrocki: Bardzo dziękuję, 
Panie Marszałku. Dziękuję państwu.)

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Sławomira Rybickiego.

SenatoR 
sławomir ryBicki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Na początku chciałbym uspokoić pana prezesa 

IPN, pana dra Nawrockiego. Otóż mamy szansę 
zabrać głos w tej ważnej debacie, mamy nie tylko 
szansę, ale mamy prawo i obowiązek zabierać głos 
w sprawach, które dotyczą funkcjonowania insty-
tucji państwa, jest to po prostu nasz obowiązek 
zawsze wtedy, gdy mamy wątpliwości, a wątpli-
wości mamy i te wątpliwości oczywiście wyraża-
my. Jeżeli te wątpliwości zakończą się odrzuceniem 
ustawy, to nie dlatego, że wszyscy jesteśmy prze-
ciwnikami funkcjonowania Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Ja należę do tych osób, które uważają, że to mu-
zeum powinno funkcjonować. Moja wrażliwość 
polityczna, kształtowanie się mojej wrażliwości 
i politycznej, i historycznej w znacznej mierze 
opiera się na historii młodych ludzi, powstańców 
warszawskich, żołnierzy Armii Krajowej, rów-
nież Żołnierzy Wyklętych, chociaż może bardziej 
z tego nurtu poakowskiego, a nie Narodowych Sił 
Zbrojnych i Brygady Świętokrzyskiej, bardziej hi-
storia Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, a nie 
„Burego” jest moją inspiracją. Ja należę do tych 
osób, które uważają, że to muzeum powinno po-
wstać. W 2014 r. ówczesny prezydent Bronisław 
Komorowski z ówczesnym ministrem sprawie-
dliwości Markiem Biernackim wyrazili intencję, 
aby więzienie mokotowskie, tak ważne dla naszej 
historii i naszej tożsamości miejsce kaźni i opresji 
ubeckiej w czasach stalinowskich i później, stało 
się w przyszłości muzeum. Dlatego też na sugestię 
pana ministra Kalety, aby senatorowie zwiedzili 
muzeum… Myślę, że to jest dobry pomysł. Myślę 
też, że lepszym przewodnikiem byłby siedzący na 
tej sali Bogdan Borusewicz, osoba, która siedziała 
w tym więzieniu na Rakowieckiej.
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Proszę państwa, w 2015 r., podczas wybo-
rów prezydenckich i parlamentarnych, Prawo 
i Sprawiedliwość zarzucało rządowi Platformy, że 
minął rok i tak niewiele wydarzyło się w zakresie 
zapowiadanej budowy czy organizacji na terenie 
więzienia mokotowskiego muzeum. Mija ponad 
6 lat od czasu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość tak 
gorliwie krytykowało rzekomą opieszałość rzą-
du Platformy. I po 6 latach stajemy w tej Izbie, 
a wcześniej w Sejmie, do debaty w tej sprawie. Jak 
niewiele przez te 6 lat się wydarzyło. No, można 
było przez 6 lat budować wielkie instytucje, ale 
nie udało się, mimo przecież ogólnej akceptacji 
dla idei, tego muzeum w pełni uruchomić. Tak 
więc pytamy w tej chwili o zasadność, o środki 
przeznaczane w budżecie państwa na tę instytu-
cję. Pytamy, dlaczego to jest projekt poselski, a nie 
rządowy, skoro dotyczy w istocie ustroju i organi-
zacji instytucji finansowanej z budżetu państwa.

Ustawa, którą dzisiaj omawiamy… Jest tu 
przepis, który mówi, że Rada Ministrów zapew-
ni i zagwarantuje środki z budżetu państwa na 
finansowanie wieloletniego projektu budowy mu-
zeum. No, to jest bubel prawny, bo dobrze wie-
my, że porządny projekt powinien uwzględniać 
skutki finansowe dla budżetu państwa. Tak że 
projekt ustawy powinien zawierać takie prognozy 
finansowe, a nie zawiera. Wiemy skądinąd, przy-
patrując się debacie w Sejmie, że ta inwestycja, 
o czym mówiła już pani sprawozdawca, pani se-
nator Barbara Zdrojewska… że są to kwoty w bu-
dżecie państwa sięgające 700 milionów zł. Można 
powiedzieć, że przy takiej inflacji i wzroście cen 
będzie to znacznie wyższa kwota. Nie, żebym kry-
tykował, że ta kwota jest w budżecie przewidzia-
na, bo uważam, że muzeum powinno powstać… 
Chociaż nie jestem pewien, czy ten zmarnowany 
czas nie odbija się w tej chwili, mówiąc kolokwial-
nie, czkawką. Nie wiem, czy za takie pieniądze… 
Jak sobie poradzi państwo z funkcjonowaniem 
2 odrębnych instytucji, tj. Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych, instytucji kultury finansowej z bu-
dżetu państwa w Ostrołęce… Jak to się ma do mu-
zeum na Mokowie? Na to pytanie nie ma dobrej 
odpowiedzi i zdaje się, że nie było jej też na po-
siedzeniu komisji, o czym mówiła pani senator.

700 milionów zł na ważną instytucję… Ale 
w tym budżecie państwa, w budżecie ministra 
kultury brakuje środków, niewielkich, na finan-
sowanie instytucji, która już od wielu lat funkcjo-
nuje, czyli Europejskiego Centrum Solidarności. 
Przypomnę, że ministerstwo finansowało 

działalność ECS na poziomie 7 milionów zł. Od 
kilku lat ta kwota wynosi 4 miliony zł, na insty-
tucję funkcjonującą, która znakomicie realizuje 
polską rację stanu, przypomina Europie i świa-
tu, że to na Wybrzeżu, że to w Polsce zaczął się 
proces erozji systemu komunistycznego. To jest 
bezcenna dyplomacja. Żadne inne muzeum i żad-
na instytucja w Polsce, na czele z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych, obecnie funkcjonującym, 
nie realizuje tak dobrze polskiej racji stanu, jeżeli 
chodzi o politykę historyczną. Nie ma pieniędzy, 
nie ma 3 milionów zł, żeby dołożyć do działalno-
ści ECS, a tak swobodnie planuje się wydawanie 
setek milionów złotych.

I rzecz kluczowa, jak myślę, w całych tych 
rozważaniach. Choć nie kwestionujemy idei po-
wstania tego muzeum czy jego rozbudowy, dosko-
nalenia, inwestowania, to kwestionujemy pomysł, 
który burzy pewien ład instytucjonalny w Polsce 
– wyjmuje to muzeum, które jest placówką kul-
tury, z jurysdykcji, z opieki, spod nadzoru mini-
stra kultury, i przekazuje je IPN-owi. Będę unikać 
osobistych uwag dotyczących zdolności pana pre-
zesa do zarządzania inwestycjami, bo już odby-
liśmy na tej sali debatę o inwestycji, którą pan 
rozpoczął, realizując budowę Muzeum II Wojny 
Światowej. No, wiemy, że były tam pewne zastrze-
żenia ministra kultury i że przetargi dotyczące 
budowy mieszkań czy apartamentów na terenie 
muzeum wywołały kontrowersje. Nie chcę do tego 
wracać. Ale uważam, że IPN nie powinien być or-
ganem nadzorującym z powodów, które gdzieś 
tu się pojawiały w wypowiedzi pana ministra 
Kalety, że oto IPN zmienia się i będzie mieć inną 
rolę. To decyzja o charakterze politycznym – ja 
tak ją rozumiem. Uważam, że IPN staje się in-
stytucją, która ma na celu kształtowanie wrażli-
wości historycznej i politycznej młodych Polaków 
w oparciu o nowe wzorce i ideowe, i historyczne, 
w sposób nowy, z takim, powiedziałbym, politycz-
nie inspirowanym kręgosłupem moralnym i ide-
owym, i w oparciu m.in. o wykrzywione, według 
mnie, proporcje pamięci o Żołnierzach Wyklętych 
kosztem – to bez wątpienia – pamięci o żołnier-
zach i dokonaniach Armii Krajowej, największej 
formacji podziemnej w  okupowanej Europie. 
W tej sytuacji trzeba podziękować samorządowi 
Krakowa i Małopolski za prowadzenie muzeum 
Armii Krajowej. Marzyłoby mi się, żeby Polska 
doczekała się tego, że Armia Krajowa będzie w po-
dobny sposób uhonorowana, poprzez jakąś wiel-
ką ekspozycję czy to w Muzeum Historii Polski, 
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czy w odrębnym muzeum. Uważam, że to nie jest 
przypadek, że kult Żołnierzy Wyklętych jest przez 
obecną ekipę i przez IPN tak bardzo eksploato-
wany, w dużej mierze kosztem Armii Krajowej. 
Uważam, że to nie jest przypadek – to jest zamysł. 
I dlatego tu pojawia się IPN, a nie minister kul-
tury. Bo IPN już od pewnego czasu kształtowany 
jest jako narzędzie oddziaływania, kształtowa-
nia, wychowywania młodych Polaków w oparciu 
o nowe wzory ideowe, o tak, a nie inaczej pojętą, 
rozumianą…

(Sygnał timera)
…i edukowaną historię współczesną Polski. 

Dlatego – będąc zwolennikiem upamiętnienia 
Żołnierzy Wyklętych i oddania hołdu więźniom 
politycznym – uważam, że tę ustawę trzeba od-
rzucić i być może niezwłocznie przystąpić do pro-
cedowania nad ustawą rządową, która ujmie te 
sprawy w sposób systematyczny, uporządkowany, 
zgodny z przyjętą w państwie polskim od kilku 
kadencji zasadą, że instytucje kultury podlegają 
ministrowi kultury.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas, Panie 
Senatorze.)

Tak jest. Dziękuję bardzo.
Odrzucając tę ustawę w Senacie, oczekujemy 

nowego projektu, który będzie po prostu projek-
tem lepiej przygotowanym, nie przez grupę po-
słów, nie przez jakąś frakcję w obozie władzy, ale 
przez rząd Rzeczypospolitej. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

ka Bogdana Borusewicza.

SenatoR 
BoGdan Borusewicz 

Wysoka Izbo! Panie Marszałku!
Faktycznie tak się zdarzyło, że jako jedyny, 

zdaje się, z tego grona obecnych w Senacie sie-
działem na Mokotowie; nie byłem oczywiście 
Żołnierzem Wyklętym. Ale po tym, co powiem, 
zapewne zostanę przeklęty przez część skrajne-
go PiS. Od dłuższego czasu obserwuję budowę 
ideologii przez PiS – przez część PiS, tak chciał-
bym powiedzieć – ideologii, która ma się stać 

ideologią państwową. W tym bardzo aktywnie 
uczestniczy IPN. IPN został powołany do tego, 
żeby zabezpieczyć archiwa, prowadzić badania, 
publikować, ścigać. Brałem udział w tworzeniu 
ustawy o IPN. W tamtym czasie nikt z nas nie 
przypuszczał, że IPN będzie także kierował mu-
zeami i je budował. Sytuacja do pewnego czasu 
była jasna: muzea podlegały ministrowi kul-
tury. Ja rozumiem, że sprawa więzienia i tego, 
co z tym więzieniem na Mokotowie zrobić, była 
specyficzna, niemniej jednak to muzeum już 
dawno powinno zostać przekazane do kompe-
tencji ministerstwa kultury, które ma odpo-
wiednie służby, ma odpowiednie struktury, 
departamenty, specjalistów, także od historii 
i od muzealnictwa, a przede wszystkim ma służ-
by, które się zajmują i zajmowały inwestycjami, 
olbrzymimi inwestycjami. A to jest propozycja 
olbrzymiej inwestycji, bo chodzi o ok. 700 milio-
nów zł. Olbrzymia inwestycja. Nie przygląda-
łem się temu, jak ona ma wyglądać. Ja uważam, 
że w tym więzieniu na Mokotowie najważniej-
sze jest zachowanie substancji. Poprawienie, 
remont – oczywiście, ale ingerencje w tę sub-
stancję powinny być jak najmniejsze, bo ta sub-
stancja to jest wartość.

Nie zgadzam się z budowaniem takiej ide-
ologii, że najważniejsi są ci, którzy walczyli po 
wojnie. Ci ludzie, którzy zostali w oddziałach 
partyzanckich, to byli ludzie, którzy walczy-
li wcześniej, w okresie II wojny światowej. Jak 
popatrzymy na ich życiorysy, to zobaczymy, że 
wszyscy albo większość osób z oddziałów leśnych 
została w tych lasach po 1945 r. Rozdzielanie tych 
2 sfer, walki z okupantami w okresie II wojny 
światowej i późniejszej walki o niezależność… 
Obrona systemu opartego na zasadach demokra-
cji była kontynuacją tamtej walki. Dla tych ludzi, 
którzy pozostali w lesie, to było jasne, dla histo-
ryków, którzy patrzą na ich wcześniejsze losy, to 
też jest jasne. Dlaczego w związku z tym nie ma 
muzeum Armii Krajowej?

(Głos z sali: Jest.)
W Krakowie, samorządowe. Tak, samorzą-

dowe, nie takie, jakie zamierzacie budować. To 
nie jest bez przyczyny, ponieważ walka Armii 
Krajowej, która była jednak złożona w większości 
z osób o zapatrywaniach demokratycznych, zwią-
zanych organizacyjnie, także personalnie, z pił-
sudczykami… To nie jest ten kierunek. Tak? Od 
dłuższego czasu nawiązujecie do ideologii skraj-
nej, NSZ, Brygady Świętokrzyskiej. To przecież 
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były oddziały skrajne, to były bojówki partyjne, 
które w części weszły do Armii Krajowej, a po-
tem z niej wyszły. W części też w ogóle do niej nie 
weszły ze względów politycznych. Ja w stosun-
ku do tego wyrażam sprzeciw. Państwo polskie 
nie powinno opierać się na takiej ideologii. Okres 
walki powojennej powinien być organicznie zwią-
zany z okresem wojny i z Armią Krajową, bo prze-
cież największą organizacją powojenną był WiN, 
a WiN wprost, personalnie i ideowo, wywodził 
się z Armii Krajowej.

Dyskusja na temat tego, czy trzeba było, czy 
należało pozostać w lesie i walczyć, czy też wró-
cić, budować i studiować, toczy się do dzisiaj. 
Tak samo jak dyskusja o sens powstania war-
szawskiego czy powstania w Warszawie, bo tak 
to się powinno nazywać. Wy zdecydowaliście się 
o tym przesądzić ze względów politycznych, a nie 
ze względu na nauki historyczne i to, co wiemy 
o tym okresie. Powtarzam: budowa tego typu ide-
ologii, która ma być ideologią obecnego państwa 
polskiego, wzbudza we mnie sprzeciw. Ja to ob-
serwuję od dłuższego czasu. Prominentny były 
senator, senator poprzedniej kadencji, jeden z bu-
downiczych tej ideologii uważał, że trzeba było… 
że ci, którzy pozostali w lesie, to jest najlepsza 
część narodu polskiego. Jego ojciec nie poszedł do 
lasu, tylko pracował w Biurze Odbudowy Stolicy 
u prof. Zachwatowicza. Prof. Gieysztor i cała gru-
pa historyków niewątpliwie zasłużonych w walce 
z okupantem czy z okupantami, szczególnie z oku-
pantem niemieckim… Oni byli potem luminarza-
mi nauki polskiej. I pytanie: czy w związku z tym 
powinniśmy o nich pamiętać?

Sprawy formalne są istotne, ale dla mnie nie 
najistotniejsze. Ustawa –patrzyłem na nią – po-
winna się sprowadzać do 2 paragrafów. Po pierw-
sze, przekazuje się IPN muzeum do prowadzenia, 
i po drugie, prezes IPN wszystko może.

(Sygnał timera)
Bo on wszystko może na podstawie tej usta-

wy. Od strony formalnej to jest fatalna ustawa. 
Powtarzam: fatalna. A te 700 milionów zł przewija 
się tylko w uzasadnieniu. Nigdzie w tej ustawie 
nie jest powiedziane, że to muzeum będzie kosz-
towało tyle a tyle, że w danym okresie będziemy 
wydawać tyle a tyle pieniędzy. No, usłyszałem, 
że w pierwszym roku to będzie 80 milionów zł, 
ale to tylko usłyszałem. Tak więc to pełna dowol-
ność, pełna niejasność i pełna ideologizacja naszej 
historii ostatnich kilkudziesięciu lat. Dziękuję, 
Panie Marszałku.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Zdrojewskiego – zdalnie.

SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Liczba pytań, a zwłaszcza rozmaitych suge-

stii, jakie pojawiły się w dyskusji, zwłaszcza na 
etapie zadawania pytań, była tak ogromna, zaś 
nieścisłości tak obszerne, że będę musiał zasto-
sować ogromne skróty, aby na część z nich odpo-
wiedzieć, a zwłaszcza na te wątpliwości, które są 
kluczowe z punktu widzenia tej inicjatywy.

Zacznę od tego, co można powiedzieć pozy-
tywnego o całym projekcie. Pozytywna jest sama 
inicjatywa, inicjatywa, krótko mówiąc, prze-
kształcenia więzienia na Rakowieckiej w insty-
tucję muzealną. Ale od razu dopowiem, żeby nie 
było wątpliwości – liczyłem na to, że o tym powie 
pan senator Sławomir Rybicki – że ta inicjatywa, 
aby właśnie to miejsce stało się instytucją muze-
alną dedykowaną Żołnierzom Wyklętym, tj. nie 
tylko Żołnierzom Wyklętym, ale przede wszyst-
kim im, to była inicjatywa prezydenta Bronisława 
Komorowskiego z 2014 r., ogłoszona 19 stycznia 
2014 r. Wówczas bardzo szybko podjęliśmy dysku-
sję, jak powinna przebiegać realizacja tego projek-
tu, aby można było go rzeczywiście zrealizować. 
Poparł go ówczesny minister spraw wewnętrz-
nych Marek Biernacki, więc generalnie rzecz bio-
rąc, można było powiedzieć, że inicjatywa nabrała 
pewnego kształtu, jeżeli chodzi o sam pomysł.

Dodam od razu, że kilka miesięcy później 
byłem już w Parlamencie Europejskim, dlatego 
tego projektu nie byłem w stanie kontynuować, 
ale ponieważ realizowałem inne projekty muze-
alne, takie jak wspomniany Polin czy takie jak 
wspomniane Muzeum II Wojny Światowej, Pałac 
pod Blachą, Arkady Kubickiego, liczne prace re-
montowe na Wawelu czy też w Wilanowie etc., 
etc., mam pewne pojęcie, jak powinien wyglądać 
dobrze przygotowany projekt, o którym Senat po-
winien debatować. Otóż, po pierwsze, powinna 
być bardzo precyzyjnie określona powierzchnia 
wystawiennicza, przeznaczona zarówno na wy-
stawy stałe, jak i na wystawy zmienne. Po drugie, 
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powinny być także zaplanowane wszystkie ele-
menty składające się na podstawowe – podkre-
ślam: podstawowe – koszty utrzymania danego 
muzeum, abyśmy wiedzieli, ile ono będzie kosz-
towało po wybudowaniu i kto za to będzie odpo-
wiadał. Kolejna sprawa – otóż planuje się liczbę 
odwiedzających, nawet z podziałem na tych, któ-
rzy są Polakami, czyli własnym społeczeństwem, 
jak i tych, którzy są gośćmi zagranicznymi, dla-
tego że to muzeum powinno być określone, jeżeli 
chodzi o cele i realizację pewnych projektów.

My tego wszystkiego nie mamy. Wiemy no-
tabene, że muzeum, generalnie rzecz biorąc, 
dysponuje powierzchnią ok. 32 tysięcy m2, tak 
przynajmniej napisano w jednym z portali. 32 ty-
siące m2 to oczywiście powierzchnia gigantyczna. 
No, powiem, że Polin, o którym parę razy mówio-
no, ma 12 tysięcy m2, powierzchnia wystawienni-
cza Wawelu to 7 tysięcy m2, Zamku Królewskiego 
w Warszawie – ok. 7,5 tysiąca m2, Wilanowa – 
4 tysiące m2. Tu są 32 tysiące m2 do dyspozycji. 
Jest tam 11 obiektów, w tym 4 do wyburzenia, 
i koszt realizacji tego całego przedsięwzięcia ma 
wynosić 700 milionów zł. No, powiem, że ja znam 
ceny wyburzeń i jak patrzę na te 4 obiekty prze-
znaczone do wyburzenia po kolei… No, to są ceny 
wynoszące 150–400 zł za 1 m2. Wszystko to so-
bie jakoś szybko policzyłem i nie znajduję żadne-
go uzasadnienia, aby ten nowo stworzony obiekt, 
przecież nie w całości, bo projektowane jest wy-
budowanie tylko części, kosztował ponad 25 ty-
sięcy zł za 1 m2. Przecież to jest jakiś kompletny 
obłęd.

Ale przejdę do dużo ważniejszych spraw, ta-
kich, które z mojego punktu widzenia są istot-
ne. Bo trzeba pamiętać – i o tym mówiono – że 
państwo polskie, rząd ma już jedno muzeum. 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce jest, 
przypomnę, muzeum państwowym. Ta inicja-
tywa powstała w 2013 r., ale – wbrew temu, co 
mówił jeden z senatorów – muzeum nadal nie 
jest otwarte. Można sprawdzić na stronie in-
ternetowej. Jest tam informacja kierownictwa 
tego muzeum, że Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
w Ostrołęce nie jest jeszcze otwarte dla zwie-
dzających, a o terminie otwarcia będzie się in-
formować drogą internetową. To jest oficjalne 
oświadczenie. Dodam od razu, że bardzo cieka-
we jest też ogłoszenie, które się znajduje na stro-
nie tego muzeum: „poszukujemy przewodników 
muzealnych”. Nie tak łatwo zbudować muzeum 
za 700 milionów zł i pozyskać staff, pracowników, 

którzy będą posiadać kompetencje kuratorów, 
kompetencje kustoszy, kompetencje tych, którzy 
odpowiadają za magazynowanie określonych 
zbiorów czy popularyzację historii. To jest wiel-
kie i bardzo trudne przedsięwzięcie. Przypomnę, 
że Muzeum Żołnierzy Wyklętych, o którym wspo-
mniałem, powstało w 2013 r. Jest rok 2022, a ono 
nie jest otwarte.

Kolejna sprawa, dla mnie bardzo ważna, to do-
tychczasowe działania tego rządu. Otóż Muzeum 
Historii Polski miało kosztować ok. 300 milio-
nów zł, wcześniej 270 milionów. Powstał wielo-
letni plan, który zmieniała pani premier Szydło, 
zmieniał Mateusz Morawiecki. Ono będzie kosz-
towało 1 miliard zł. Ja patrzę na te 700 milionów 
i wiem, znając działania tego rządu, że to będzie 
kosztowało 3 razy więcej, czyli 2 miliardy zł. 
Patrzę też na Muzeum Józefa Piłsudskiego, które 
notabene zaraz po otwarciu zostało zamknięte. 
Miało kosztować 90 milionów, potem 120 milio-
nów, teraz mówi się o 250 milionach. Tak jak po-
wiedziałem, po otwarciu zostało ono zamknięte. 
No, muszę powiedzieć, że jeżeli to jest tak nie-
przygotowane, napisane po prostu na papierze 
nie wiadomo jakiej jakości… Ja się rzeczywiście 
denerwuję, bo wiem, w jakim stanie jest w tej 
chwili cały obszar kultury, jak bardzo jest on nie-
doinwestowany w wielu, wielu obszarach, i to po-
mimo ogromnych środków finansowych, jakie są 
w dyspozycji ministra. One niestety nie idą na tę 
kulturę, która się rozwija, tylko na tę kulturę, któ-
ra jest za nami. Jeżeli nie uzyskamy właściwych 
proporcji pomiędzy inwestowaniem w przyszłość 
i kreatywność a inwestowaniem w przeszłość – 
notabene jestem za, ale to trzeba robić we właści-
wych proporcjach – to my zaczniemy się, krótko 
mówiąc, zwijać.

I jeszcze kilka bardzo istotnych uwag. Otóż to 
jest druga instytucja państwowa poświęcona, tak 
jak powiedziałem, Żołnierzom Wyklętym. Trzeba 
byłoby się zastanowić, jak te 2 muzea będą funk-
cjonowały. Wspomniano tu o muzeum żołnierzy 
AK, muzeum samorządowym, prowadzonym 
przez miasto Kraków, prowadzonym przez sa-
morząd województwa. To jest muzeum, w przy-
padku którego inicjatywa należała do samych 
weteranów wojennych. Mówimy o 1989, 1990 r. 
Początkowo ta instytucja – to był paradoks – mie-
ściła się w starym Muzeum Lenina. Jest to insty-
tucja, która przygotowywała się do inauguracji 
przez 10 lat, a do realizacji swoich zadań przez ko-
lejne 8 lat. To jest naprawdę poważne wyzwanie.
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A jaki to jest projekt? To jest projekt rządo-
wy? Nie, to jest projekt poselski. Rząd próbuje 
taką skróconą drogą doprowadzić do przekaza-
nia określonych kompetencji i uczynienia szefa 
IPN spadkobiercą projektu, jak wspomniałem, 
Bronisława Komorowskiego. To ma być reali-
zowane bez jakiegokolwiek wstępnego, realne-
go, profesjonalnego planu muzealniczego. To 
nie jest dobra droga, to nie jest dobra ścieżka 
postępowania.

Powiem to jeszcze raz, żeby nie było wątpli-
wości: ja jestem za tym, aby Żołnierzy Wyklętych 
upamiętniać. Mój stryj był Żołnierzem Wyklętym, 
przesiedział ponad 10 lat w więzieniach komu-
nistycznych, i to w warunkach katastrofalnych, 
najgorszych, że tak powiem. Ale ja go znam. Jakby 
on usłyszał o tych 700 milionach, to na coś in-
nego chciałby te pieniądze przeznaczyć. Część 
można by przeznaczyć np. na naszych wetera-
nów z Afganistanu, z Iraku, którzy klepią biedę. 
Oni zapłacili gigantyczną cenę za służbę wojsko-
wą, a w obecnych warunkach, w obecnych cza-
sach, nie mogą się nawet spotkać z ministrem 
obrony narodowej, nie mogą wyrazić swoich bo-
lączek rozmaitych. Wiem także, że warto wzmoc-
nić obecnie istniejące muzea, które bardzo często 
klepią biedę. W obecnych warunkach, przy obec-
nej inflacji już bym się martwił o to, jaki będzie 
rzeczywisty koszt funkcjonowania tych muzeów 
na koniec roku.

Jeszcze parę spraw. Widzę, że limit czasu po-
woli mi się kończy, więc dopiszę się jeszcze na 
dodatkowe 5 minut później, a teraz dopowiem 
jeszcze 2 rzeczy, które z mojego punktu widzenia 
są bardzo istotne. Jesteśmy rzeczywiście w okre-
sie bardzo trudnym – inflacji, drożyzny, źle skal-
kulowanych kosztów funkcjonowania instytucji 
kultury, z rozmaitymi bolączkami dotyczącymi 
kuratorów, kustoszy itd., itd. Ja bardzo się mar-
twię o ich los w roku 2022. Uważam, że trzeba 
zrobić wszystko, aby w tym budżecie bardzo szyb-
ko dokonać korekt, tak aby ta nasza kultura, te 
instytucje prowadzone przez najwybitniejszych 
fachowców pod nadzorem ministerstwa kultury, 
bo to jest najwłaściwsze miejsce…

(Sygnał timera)
…najwłaściwszy adres, aby tym muzealnikom, 

krótko mówiąc, pomagać… Chodzi o to, aby po-
móc im w tym roku, bo będzie im bardzo ciężko…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas.)
Trzeba pamiętać, że kształtowanie właści-

wych kompetencji muzealników to nie jest rok 

czy dwa, to jest najczęściej kilkanaście lat. I o tym 
musimy pomyśleć już teraz. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

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

Jana Marię Jackowskiego.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze! Panie Prezesie Instytutu Pamięci 
Narodowej! Szanowni Zebrani!

Wydaje się, że echo tej dyskusji, która teraz 
trwa w Senacie, to jest pokłosie tych sporów o naj-
nowszą historię Polski, które dotyczą wydarzeń 
z okresu II wojny światowej i bezpośrednio po 
II wojnie światowej, ale też w pewnym sensie 
pokłosie sporów historycznych, politycznych, 
ideowych wokół tego, co się wydarzyło po 1989 r., 
oceny Sierpnia, oceny różnych wydarzeń i mo-
delu transformacji, jaki w Polsce się dokonał. 
My mamy o tyle problem, że myśmy nie przyję-
li, w przeciwieństwie do innych krajów dawnego 
bloku państw demokracji ludowej, jakiejś jednej 
ustawy, tak jak zrobiły to Węgry, Czechosłowacja 
swego czasu czy inne kraje, która w jakiś wyraźny 
sposób oddzielałaby cezurą polityczną, moralną, 
prawną okres świetlanej przeszłości czasów so-
cjalistycznych od odzyskujących demokratyczne 
prawa społeczeństw i niepodległych państw, któ-
re po 1989 r. w Europie Środkowej i Środkowo-
Wschodniej zaczęły powstawać. I stąd echa tej 
dyskusji na temat różnych aspektów naszej dra-
matycznej historii w czasie II wojnie światowej 
i bezpośrednio po II wojnie światowej do dnia dzi-
siejszego trwają i przybierają też formę pewnego 
sporu politycznego, który się odbywa.

Warto może przypomnieć, że Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych zaczął być dysku-
towany poważnie w debacie publicznej w 2001 r., 
jeszcze w czasach Akcji Wyborczej Solidarność, 
kiedy to była podjęta specjalna uchwała. Później, 
w roku 2009 środowiska kombatanckie, środo-
wiska weteranów, środowiska patriotyczne po-
stulowały do ówczesnego prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego o ustanowienie tego dnia. Z taką 
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inicjatywą, jak wiemy, wystąpił śp. prof. Lech 
Kaczyński do Sejmu w czasach, kiedy premie-
rem rządu był Donald Tusk, historyk, a mar-
szałkiem Sejmu był Bronisław Komorowski, też 
historyk. Po tragicznej śmierci prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego ta inicjatywa została podtrzymana 
przez Bronisława Komorowskiego, który był – to 
mu trzeba oddać – zwolennikiem ustanowienia 
tego dnia pamięci. I od tamtego czasu, a więc od 
momentu formalnego ustanowienia, zaczęły się 
pojawiać różnego rodzaju inicjatywy społeczne, 
muzealne, eventowe, związane właśnie z tym 
narodowym dniem pamięci, który, jak wiado-
mo, jest obchodzony 1 marca. Sądzę, że w okrę-
gach wszystkich państwa ten narodowy dzień 
jest w jakiś sposób, mniej lub bardziej okazale, 
obchodzony.

I z tego punktu widzenia te niedobory, które 
były w narracji historycznej… To też pokłosie tej 
historiografii marksistowskiej, postępowej – jak-
kolwiek byśmy ją określali – z okresu PRL, która 
w zasadzie przedstawiała bardzo jednostronnie 
dramatyczne losy tych patriotów, którzy nie mo-
gli się pogodzić z tym, że w Polsce władza jest in-
stalowana przy pomocy sowieckich bagnetów, 
którzy przeciwko temu się buntowali z bronią 
u nogi. Bez względu na to, jak to oceniamy, jakie 
były szanse na skuteczne postawienie oporu w tej 
sytuacji, wobec tej machiny propagandowej, ale 
przede wszystkim wobec aparatu represji bez-
pieczniackich… No, przejawami tego były m.in. 
sfałszowane wybory i referendum w 1946 i 1947 r. 
To jest spór historyków. Uważam, że politycy po-
winni być wolni od takich ocen, powinniśmy zo-
stawić to profesjonalnym historykom. Niemniej 
jednak ważne jest to, żeby państwo polskie uświa-
damiało opinii publicznej, obywatelom, jak zło-
żona była historia Polski i jak wiele dylematów 
stało wtedy przed Polakami, naszymi dziadami, 
naszymi ojcami, naszymi prapradziadami. Tego 
najmłodszego pokolenia też to dotyczy. Ja sądzę, 
że państwo polskie powinno prowadzić politykę 
wielonurtową. Jak rozumiem, taka polityka jest 
prowadzona.

Pan marszałek Borusewicz wspomniał o tym, 
że nie ma muzeum Armii Krajowej. No, jest. Ono 
istnieje co prawda pod nadzorem samorządu 
krakowskiego, ale prowadzi bardzo piękną dzia-
łalność. Już 14 lutego, a więc za miesiąc, będzie-
my obchodzili okrągłą, osiemdziesiątą rocznicę 
utworzenia Armii Krajowej. Wiadomo, że roz-
kazem z 14 lutego 1942 r. z różnych organizacji 

niepodległościowych, wolnościowych, militar-
nych została stworzona jednolita struktura Armii 
Krajowej. Ta rocznica, jak wynika z zapowiedzi, 
które znam, zaowocuje w postaci ponad 150 even-
tów i wydarzeń. No, będzie to uczczone. Co praw-
da są czasy pandemii, inflacji, Polskiego Ładu, 
różnych dyskusji – inne kwestie w tej chwili na-
dają ton debacie publicznej – ale przecież różne 
ważne wydarzenia się odbywają, w tym również 
uroczyste obchody, które będą miały miejsce 
w związku z Armią Krajową.

Sądzę, że ten spór, jaki przy okazji tej usta-
wy odbywa się na tej sali, jest sporem zastęp-
czym. Ja doskonale rozumiem dramaty tych 
Polaków, którzy np. nie mogli wyjść ze Związku 
Sowieckiego z Armią Andersa ze względu na 
wiek albo ze względów organizacyjnych. No, je-
dyną szansą dla nich był udział w tzw. Ludowym 
Wojsku Polskim – Sielce nad Oką, 1 Dywizja itd. 
I to trzeba po prostu uwzględnić. Nad drama-
tyzmem tamtych wydarzeń należy pochylić się 
z całym spokojem, pomijając oczywiście rolę tych, 
którzy wykorzystywali tych Polaków do swoich 
celów politycznych czy później organizowali wo-
kół nich aparat represji i totalitarnego państwa. 
Mówię tutaj o państwie w okresie stalinowskim. 
Oczywiście całą tę dramaturgię trzeba mieć na 
względzie. I dlatego sądzę, że inicjatywa, żeby 
nadać temu muzeum, które zostało pierwot-
nie powołane przez ministra sprawiedliwości 
– i chwała mu za to – sankcję pewnego współ-
koordynowania czy współdziałania z Instytutem 
Pamięci Narodowej…

Ten instytut jest profesjonalną placówką, 
która też wzbudza emocje polityczne, też były 
pomysły, żeby zlikwidować IPN, też było chy-
ba kilkadziesiąt nowelizacji ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej, były spory o wybór preze-
sa instytutu, o profil działalności, zaangażo-
wanie – to było na przestrzeni ostatnich ponad 
20 lat. Ale zapisuję to sobie po stronie zasług, 
że miałem zaszczyt w czasach Akcji Wyborczej 
Solidarność, jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej wówczas, brać udział w pracach nad usta-
wą o Instytucie Pamięci Narodowej, i sądzę, że je-
żeli odejmiemy te spory polityczne, ideowe i inne 
– czy historyczne nawet – które wokół Instytutu 
Pamięci Narodowej się toczyły, to zobaczymy, że 
ta instytucja odegrała bardzo pozytywną rolę 
w kształtowaniu świadomości polskich obywa-
teli, nie tylko w sensie upamiętniania czy przy-
pominania o  ważnych wydarzeniach naszej 
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dramatycznej historii, ale również w aspekcie 
badawczym. Ile prac powstało? Ile publikacji? 
To jest może mniej widoczne dla opinii publicz-
nej, bardziej to interesuje jakichś specjalistów, hi-
storyków, socjologów, czytelników, którzy akurat 
są zainteresowani historią, niemniej ten dorobek 
jest bardzo pokaźny. Oczywiście ten dorobek rów-
nież podlega ocenom i również dyskusja na ten 
temat trwa, niemniej jednak nastąpił…

(Sygnał timera)
…milowy krok naprzód.
Dlatego wydaje mi się, że ta ustawa jest po-

trzebna. Prawdopodobnie scenariusz będzie – 
już kończę, Panie Marszałku – taki, że przejdzie 
wniosek o odrzucenie tej ustawy, zgodnie z wnio-
skiem Komisji Kultury i  Środków Przekazu, 
natomiast w Sejmie najprawdopodobniej, jak 
przypuszczam, ten wniosek zostanie odrzucony. 
Taki będzie, że tak powiem, scenariusz w przy-
padku tej ustawy. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

Jerzego Czerwińskiego.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pre-
zesie! Panowie Ministrowie!

Jest takie przysłowie: wśród serdecznych 
przyjaciół wilki zająca zjadły.

(Głos z sali: Psy.)
Psy. Niech będzie. Ono się stosuje, niestety, do 

części wypowiedzi, które tutaj słyszeliśmy. Nie 
chciałbym oceniać państwa motywów, ale jak sły-
szę, że należy odrzucić ustawę, bo była przygoto-
wana przez posłów, a nie przez rząd… Ale tekst 
ustawy wychodzi jako jednolity tekst i tam nie jest 
napisane, czyj to był projekt. To jest po prostu pra-
wo. Jakie to ma znaczenie tutaj? Należy odrzucić 
ustawę, bo widzieliśmy opieszałość w dotychcza-
sowych pracach remontowych, organizacyjnych 
przy muzeum. Rozumiem: nie róbmy nic, bo do 
tej pory było wolno robione. Z logiką to ma nie-
wiele wspólnego. Inne wątpliwości – błędy w tek-
ście. Odrzucamy cały tekst, bo w tekście są błędy. 

No, dobrze, ale co wtedy, gdy ten tekst odrzuci-
my? Z tej mównicy było wyraźnie powiedziane: 
po prostu to opóźni proces organizacyjny i po-
wstanie tego muzeum w pełnym obrazie, o ile 
w ogóle tego nie uniemożliwi. Dlaczego? No, bo 
np. wszystkie decyzje o pozwoleniach na budowę 
czy rozbiórkę wygasną. Czy o to chodzi? No, to 
oczekuje się nowego projektu. Ale ja nie widziałem 
tutaj tego nowego projektu, alternatywnego. Mówi 
się: odrzućmy ten stary, a potem jakoś to będzie. 
Tak naprawdę, jeśli składa się w tym momencie 
wniosek o odrzucenie ustawy, to efekt może być 
tylko jeden: wstrzymanie organizacji, wstrzyma-
nie procesu inwestycyjnego i w efekcie powolna 
atrofia i zanikanie tego muzeum. Co to oznacza? 
No, to oznacza, że nie będziemy się tym poważnie 
zajmować. To znaczy będą badania naukowe, bę-
dzie je prowadził IPN, na pewno, ale nie będzie to 
nigdzie prezentowane np. w taki sposób, który do-
ciera teraz do młodego pokolenia, czyli obrazowy.

I następna uwaga. Jako wątpliwość związaną 
z tekstem ustawy wskazywano to, że ona miesza 
ze sobą, nazwałbym to, kwestie organizacyjne, 
podległość, nadzór itd. Ale wyraźnie tu powie-
dział pan minister, że to jest przepis szczególny 
w stosunku do ogólnej ustawy o instytucjach kul-
tury. To jest przepis szczególny. A pytanie: dlacze-
go akurat IPN i dlaczego ten przepis szczególny 
musi być? No, bo inne muzea, którymi zajmuje się 
ministerstwo, mają w pewnym sensie charakter 
skończony. Tam nie ma większych badań nauko-
wych… No, nie wiem, być może są oczywiście, ja-
kieś przyczynkowe, ale…

(Głos z sali: Wszystkie…)
Dobrze, niech będzie, że są, ale nie wzbudzają, 

jak widać, tyle emocji na tej sali. A akurat ta te-
matyka, o której tu mowa, jest żywa, wręcz pło-
nie. No, wobec tego jakby instytucją nadzorującą 
powinni być ci, którzy to bezpośrednio badają hi-
storycznie. Bo ja to rozumiem w ten sposób, że 
ta organizacja muzeum, jego wygląd, jego wy-
stawy, one będą tworzone na bieżąco, w ramach 
także badań historycznych. Jest to trochę co in-
nego niż – rozumiejąc całą odrębność – np. mu-
zeum w Auschwitz, Muzeum II Wojny Światowej 
itd. Tam te kontrowersje historyczne są znacz-
nie mniejsze. Są badania, są jakieś przyczynkowe 
kwestie, ale na pewno niewzbudzające tak dużo, 
że tak powiem, namiętności. Być może o te na-
miętności tu chodzi. Bo przecież jest tak w historii 
Polski – ja mówię teraz oczywiście o tej historii 
najnowszej, wolnej, po 1989 r., no, nie wiadomo 
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czy wolnej, tak à propos – że pewne tematy były 
tematami tabu. W czasach komunistycznych to 
był Katyń. Ja pamiętam, że o Katyniu dowiadywa-
liśmy się z prasy podziemnej, jeszcze przed 1989 r. 
Potem tematem tabu byli Żołnierze Wyklęci. 
Tematem tabu, obojętnie, jak na to spojrzeć, 
były także reparacje, czyli stanięcie w prawdzie 
Polski wobec czynników i państw zewnętrznych. 
Tematem tabu był także po części Holocaust, bo 
przedstawiono tylko jedną jego stronę. Na szczę-
ście te tematy tabu powoli są z polskiej historio-
grafii, z polskich badań historycznych usuwane. 
Idzie to bardzo opornie. Im bliżej jest dane wy-
darzenie w dziejach na osi czasu, tym bardziej 
opornie. Dlaczego? No, bo żyją jeszcze te osoby, 
które w danych zdarzeniach brały udział, żyją 
ich członkowie rodzin, bezpośredni świadkowie. 
Dlatego też to muzeum powinno jak najszybciej 
powstać. I tutaj jest, jak rozumiem, zobowiązanie 
pana prezesa, zaciągnięte nie tylko wobec nas, ale 
także wobec opinii publicznej. Rozumiem, że za 
2 lata to muzeum ostatecznie będzie działać. No, 
może 3 lata – dajmy troszkę więcej czasu. Bo to 
jest także zobowiązanie, Panie Prezesie.

Tak jak powiedziałem, tematy tabu powin-
ny zostać usunięte z polskiej historii. Nawiasem 
mówiąc, nie mamy się czego wstydzić, jeśli cho-
dzi o całość, o naród. Wszelkie, nazwałbym to, 
konotacje natury towarzyskiej, nawet natury ro-
dzinnej nie powinny być brane pod uwagę w ża-
den sposób. Prawda historyczna obroni się sama. 
I tę prawdę historyczną należy jak najszybciej za-
cząć prezentować, żeby nie rosły kolejne pokole-
nia młodych ludzi, którzy ją będą mogły poznać 
tylko, powiedzmy, z wpisów internetowych, że 
tak powiem, z całym dobrodziejstwem tego spo-
sobu prezentacji. Najpierw powinien zbadać daną 
prawdę naukowiec – powinien nawet sprawdzić 
te obiekty na Rakowieckiej, bo podejrzewam, że 
jeszcze nie do końca są zbadane – i przedstawić 
w sposób poglądowy i przystępny, a na samym 
końcu powinno to dotrzeć do świadomości naszej 
młodzieży, naszego narodu, tak jak powiedziałem, 
bez tematów tabu, bez tych namiętności.

Kiedy słyszę o tego typu pretekstach, które 
mają jakoby uzdrowić sytuację, a tak naprawdę 
stopują rozwój tej instytucji, tego muzeum, to 
stwierdzam wprost, że jesteśmy jeszcze, nieste-
ty, na etapie dojrzewania historycznego naszego 
narodu. No, być może nie narodu, bo młodzież 
troszeczkę inaczej postępuje, przecież Żołnierze 
Wyklęci… To przede wszystkim młodzież 

przyczyniła się do tego, że możemy o nich mówić, 
sprawiła to głównie postawa młodzieży. Ale na 
pewno jest tak, że elity, politycy powinni wznieść 
się ponad osobiste, rodzinne, grupowe interesy 
i powinni niejako wyposażyć Polskę w jej histo-
rię, odtworzyć tę historię. Ministerstwo kultury 
nie tworzy historii, zajmuje się historią już sfor-
mułowaną. A żeby ją odtworzyć i w odpowiedni 
sposób przedstawić… To muszą być ci, którzy się 
na tym znają, ci, którzy są po prostu fachowcami. 
Ja wierzę, że IPN sprosta zadaniu – obserwuję 
dotychczasową jego działalność – i poradzi sobie 
też z kwestiami organizacyjnymi, tak jak powie-
działem przed chwilą.

I ostatnia kwestia. Być może rzeczywiście 
żaden inny budynek w Warszawie, w centrum, 
w stolicy narodu, w stolicy państwa, nie preten-
duje tak bardzo do przedstawienia tego odcinka 
historii. To jest pewnego rodzaju ciągłość. To nie 
tylko II wojna światowa, ale skutki tej II wojny 
światowej, które zależą…

(Sygnał timera)
…bezpośrednio od niej, o których myśmy mó-

wili różnie, ale nie traktowaliśmy tego jako dru-
giego etapu okupacyjnego. Ja państwu przeczytam 
tylko tytuł: „Od carskiej tiurmy do peerelowskiej 
katowni”. To jest esencja czy kwintesencja tego, 
co w tym muzeum się znajduje. I tak należy na-
szą historię też rozumieć. To nie były odcinki 
niezależne od siebie, jeden wynikał z drugiego. 
Szczęście, że teraz możemy zdobyć się na obiek-
tywne badanie.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Barbarę Zdrojewską.

SenatoR 
BarBara zdroJewsk a 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Podsumowując trochę tę dyskusję, która już 

dobiega końca, chciałabym oczywiście podzięko-
wać wszystkim za zabranie głosu. Chciałabym też 
odnieść się do paru wypowiedzi oraz podzielić  się 
refleksją.

Szanowni Państwo, chciałabym zwrócić uwa-
gę, że pan minister Kaleta, występując, jednak nie 
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odniósł się do tego, co się stało, że z 300 zrobiło się 
700. Nie odniósł się pan do tego, Panie Ministrze. 
To jest zadziwiające, bo to znaczy, że albo państwo 
wcześniej… albo państwo macie to po prostu źle 
podliczone. To budzi ogromne wątpliwości. To jest 
1 rzecz, o której chciałam powiedzieć.

Druga rzecz. Chciałabym… To nie jest tak, 
jak państwu się wydaje, to nie jest tak, że w każ-
dej chwili nas na wszystko stać, że państwo na 
wszystko stać. Właściwie nie słyszałam dzisiaj 
głosów, które by kwestionowały, że to muzeum 
powinno być, że powinno być udostępnione, że 
pamięć o tych ludziach powinna trwać, ale mó-
wienie, że państwo musi być stać… To ja pań-
stwu przypomnę… I zachęcam do odwiedzenia 
tych instytucji, które, że tak powiem, są rozgrze-
bane. Przypominam, że muzeum historii… 6 lat 
minęło. Tak atakowaliście za to, że ono wcześniej 
nie zostało ukończone. Minęło 6 lat i ono nadal 
nie jest gotowe. Ogromna, wielka, gigantycz-
na inwestycja, kosztująca ogromne pieniądze. 
To jest kolejna sprawa, o której chciałam przy-
pomnieć. A jak państwo jeszcze bardziej chce-
cie… To ja przypomnę, czym żyliśmy tutaj nie 
tak dawno temu. Żyliśmy stuleciem odzyskania 
niepodległości i na tapecie wtedy było Muzeum 
Bitwy Warszawskiej. Proszę sobie pojechać i zo-
baczyć, co się tam dzieje i jakie miliony już na 
to poszły. Proszę sobie to zwiedzić w ramach 
obserwacji.

Chciałabym państwu też powiedzieć, że są do-
świadczenia… Zapomniałam o tym wspomnieć, 
ale ja byłam… Myślę, że pan dyrektor IPN i pan 
dyrektor muzeum też tam byli. Jest takie muzeum 
w Budapeszcie…

(Głos z sali: Muzeum Terroru.)
Tak, Muzeum Terroru. Warto tam zajrzeć, 

jak się jest w Budapeszcie. To jest dawny bu-
dynek więzienny, w którym zostało zorganizo-
wane muzeum, ale nie na tak ogromną skalę. 
Chciałabym też zwrócić uwagę, że to muzeum 
budapesztańskie zostało sfinansowane z pry-
watnych funduszy. To jest muzeum ufundowane 
przez prywatnego donatora. Tak że takie przy-
padki też są. I nie lekceważyłabym… W tej chwili 
to jest 700 milionów zł, w tej chwili, na papierze. 
A ile to muzeum naprawdę będzie kosztowało, 
to się przekonany. Zapewniam państwa, że nie 
tyle. I zapewniam, że to będą ogromne pieniądze, 
ogromne. Zwracam uwagę, że koszty materiałów 
wzrosły o 30%, a niektórych, Szanowni Państwo, 
o 60%. No to o czym my mówimy? Trzeba się 

zastanowić, czy akurat w tym momencie stać nas 
na tak drogie muzeum, szaleńczo drogie, tak bym 
powiedziała, szaleńczo drogie. W tej sytuacji te 
wszystkie argumenty odpadają, bo tutaj mówi-
my o konkretach.

Odnosząc się do… To bardzo dobrze, że pan 
marszałek Borusewicz wspomniał tu o kwestiach 
ideologicznych. Jest historykiem, mieliśmy tu-
taj wielokrotnie polemiki w tym zakresie. Nikt 
nie odmawia kompetencji osobom pracującym 
w Instytucie Pamięci Narodowej do tego, żeby się 
tym zajmowali. Ja odmawiam kompetencji muze-
alnych. Do tego naprawdę trzeba mieć ogromną 
wiedzę. Mówię o pracownikach, o tych ludziach, 
którzy… Tak ogromnego muzeum, za takie pienią-
dze, nie można porównać do żadnej izby pamięci. 
To w ogóle nie wchodzi w grę.

Chciałabym powiedzieć, że jeśli chodzi o te 
sprawy ideologiczne, to dla mnie… Ja mogę sobie 
wyobrazić, jak to będzie wyglądało i po co jest to 
muzeum. Możemy się tego domyślać na podstawie 
tego, że w poprzedniej radzie – w tej chyba też – 
główną osobą, która rządzi w tym muzeum, w ra-
dzie muzeum, jest pan prof. Żaryn. Tak więc ja się 
spodziewam, jak to mniej więcej będzie wygląda-
ło. Na pewno nie będzie wyglądało tak, jak… W tej 
radzie zasiadał też startujący z PiS senator Jan 
Maria Jackowski. I, Panie Senatorze, gdyby pan 
tam zasiadał, to ja miałabym jakąś wiarę w to, że 
tam będzie zwrócona uwaga na różne aspekty. Ale 
nie, tam będzie tylko 1 aspekt. Doskonale znamy 
pana Żaryna, byłego senatora i po prostu wiemy, 
w jakim to będzie szło kierunku. Przynajmniej 
ja tak uważam.

Jeszcze raz dziękując za tę dyskusję, przy-
pominam o tym, że ta kwota jest gigantyczna, 
ogromna. Tę inwestycję moim zdaniem – mówię 
to, skoro pan pytał, co ja bym radziła – należałoby 
uszczuplić tak do 1/3, do jakichś 200 milionów zł. 
Należałoby to odmalować, udostępnić publicz-
ności i powoli rozwijać działalność. Skończmy 
z inwestycjami, na które Polski nie stać, bo bę-
dziemy mieli – taki kulturalny – drugi Baranów. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

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

Józefa Zająca.
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SenatoR 
Józef zaJąc 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Biorąc udział w posiedzeniach Senatu, bardzo 

często mam wrażenie, że jestem na lekcjach histo-
rii. Z całym przekonaniem jestem za upamiętnie-
niem tych bohaterskich ludzi, do których należał 
również brat mojego ojca, ale też chciałbym do-
żyć chwili, kiedy tutaj, w Senacie będziemy dys-
kutować na temat przeznaczenia podobnej sumy, 
jaką się tutaj wymienia, na budowę jakiejś fabry-
ki, która mogłaby być później nazwana imieniem 
Żołnierzy Wyklętych.

(Głos z sali: Albo szpitala.)
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

Bogdana Zdrojewskiego.

SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Teraz już tylko 2 kwestie, żeby nie było 

wątpliwości.
Pierwsza. Ja jestem ortodoksyjnym, podkre-

ślam: ortodoksyjnym, zwolennikiem szanowania 
pieniędzy publicznych, w związku z tym uważam, 
że każdy projekt inwestycji powinien być po pro-
stu dobrze, w sposób odpowiedzialny, profesjo-
nalny przygotowany. Ten nie jest. Nie podzielam 
takiej filozofii, w której mieści się stwierdzenie: 
są wady, liczne wady, są liczne zagrożenia, ale 
przynajmniej to zróbmy. To nie jest droga do suk-
cesu, to jest droga do porażki. Przypomnę, że ta 
instytucja – mówię o muzeum na Rakowieckiej 
– przez 3 lata istniała bez osobowości prawnej, 
a 3 lata z osobowością prawną. A więc było 6 lat 
na to, aby ten projekt dobrze przygotować, aby 
poddać go konsultacjom, przygotować pewne pro-
jekty konkursowe, żeby były określone założenia 
i dobrze policzone koszty. Ten czas został zmar-
nowany. To, czy zmarnujemy jeszcze pół roku czy 
rok… Owszem, zmarnujemy, jeżeli dalej nic pro-
fesjonalnego nie będzie się działo w tej materii. 

Według mojej oceny czas po ewentualnym zane-
gowaniu tej ustawy można spożytkować na to, 
aby ta inwestycja była lepiej przygotowana, le-
piej skalkulowana, a w związku z tym żeby lepiej 
przebiegał proces inwestycyjny, żeby były lepsze 
gwarancje wydania określonych środków finan-
sowych, przygotowania wystaw stałych i czaso-
wych, i oczywiście żeby policzyć koszty, które są 
niezbędne do policzenia, tj. ile otwarcie takiej in-
stytucji będzie państwo kosztowało, krótko mó-
wiąc. A więc pierwsza sprawa jest taka: ten czas, 
który być może pojawi się po zanegowaniu tej 
ustawy, trzeba właściwie spożytkować. To jest 1 
element.

Druga sprawa jest ideologiczna, choć nie 
polityczna. Ja jestem przekonany, że im mniej 
państwa w kulturze, tym kulturze lżej. Są oczy-
wiście takie instytucje, przede wszystkim muze-
alne, w których państwo musi partycypować, ale 
tym bardziej musi być pod tym względem odpo-
wiedzialne, wzorotwórcze dla tych wszystkich 
projektów, które pojawiają się w przestrzeni pu-
blicznej. Przypomnę jeszcze raz, że upaństwowio-
no już jedno muzeum dedykowane Żołnierzom 
Wyklętym. Drugi resort będzie prowadzić podob-
ny projekt, jeżeli chodzi o intencje, choć w innym 
obiekcie i z innym programem. Ale to cały czas 
jest 1 państwo z 2 instytucjami, które postana-
wia wydać ogromne środki finansowe po to, aby 
upamiętnić Żołnierzy Wyklętych.

I ostatnia kwestia, do której muszę się od-
nieść. Dla mnie bardzo ważna jest kondycja kul-
tury, kondycja pracowników kultury, kondycja 
samych artystów. Wydaje mi się, że nie wyda-
jemy środków finansowych na żyjących, twór-
czych, kreatywnych, tych, którzy będą nas nieść 
także przez następne dekady. Bardzo często 
rozmawiam z młodymi artystami, z tymi, któ-
rzy debiutują, którzy startują. Oni funkcjonują 
w skrajnie trudnych warunkach, w trudnych cza-
sach. Przygotowanie projektów, których maleńkie 
ministerstwo… Bo przypomnę, że Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest jednym 
z najmniejszych ministerstw. Przygotowanie tego 
ministerstwa do właściwej i transparentnej po-
lityki grantowej, wspomagania, przygotowania 
projektów, nadzorowania ich, pomagania tak-
że istniejącym instytucjom… To jest niezwykle 
trudne zadanie i niezwykle wymagające. Ale dziś, 
gdybym miał na kogoś stawiać, postawiłbym na 
żywych. O nich bym myślał w pierwszej kolej-
ności – zwłaszcza w czasie pandemii, zwłaszcza 
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wtedy, gdy jest inflacja, zwłaszcza w sytuacji ta-
kiego wzrostu kosztów funkcjonowania – a z ta-
kimi przedsięwzięciami, niezwykle ryzykownymi 
i bez wątpienia źle przygotowanymi, po prostu 
bym poczekał. Jeszcze raz podkreślam: nie je-
stem przeciwnikiem upamiętnienia losów więź-
niów komunistycznych, jak również Żołnierzy 
Wyklętych, ale uważam, że jest konieczne bu-
dowanie odpowiedzialnej hierarchii ważności 
celów, zadań i przede wszystkim konieczna jest 
odpowiedzialność za profesjonalne przygotowa-
nie projektów inwestycyjnych, aby nie było tak 
jak z tymi 2 wieżami w elektrowni w Ostrołęce. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

Jana Marię Jackowskiego – 5 minut, ponieważ to 
druga wypowiedź.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Ministrze! Panie Prezesie Instytutu Pamięci 
Narodowej!

Ja bym chciał nawiązać do niektórych wypo-
wiedzi w tej drugiej części debaty, po moim wy-
stąpieniu, ale zacznę od pewnej ref leksji. Otóż 
mój ojciec był podporucznikiem Wojska Polskiego 
w kampanii wrześniowej, uczestnikiem walk 
w obronie Polski w 2. Pułku Artylerii Ciężkiej. 
Później, w okresie okupacji zamieszkiwał we 
Lwowie, był porucznikiem Armii Krajowej. 
W sierpniu 1945 r. w dramatycznych okoliczno-
ściach, bo mu zmarli teściowa i teść, z dwójką 
małych dzieci – to były moje obie siostry – wy-
ruszył stamtąd wagonem bydlęcym, bo był pod-
dany tzw. repatriacji, co było oszustwem samym 
w sobie, gdyż był przymuszony do wyjazdu ze 
Lwowa. Moi rodzice podejmowali tę dramatycz-
ną decyzję, z jednej strony nie chcąc rozstawać 
się ze swoim rodzinnym miastem, ale z drugiej 
strony mając świadomość tego, że mojego ojca, 
jako porucznika Armii Krajowej, który brał udział 
w akcji „Burza”, prędzej czy później dosięgną 

represje komunistów i Sowietów, którzy byli we 
Lwowie. Trafił na tzw. ziemie północne i odzy-
skane. I tam w 1946 r. jako inżynier leśnik, bo był 
z zawodu inżynierem leśnikiem, inżynierem po 
Politechnice Lwowskiej, został pobity – jako ktoś, 
kto przyjechał ze Wschodu, znał biegle język ro-
syjski, bo się urodził w Kijowie przed rewolucją, 
i jako sowiecki obywatel, który został tutaj od-
delegowany do budowania państwa polskiego – 
przez takich właśnie przedstawicieli… Były takie 
dramaty. Ale ja z tego tytułu nie mam pretensji, 
chociaż to były dramatyczne wydarzenia, a mój 
ojciec ledwie wyszedł z życiem z tego pobicia, któ-
re go dotknęło w jego własnym domu przy żonie 
w 1946 r. I to były dramaty polskiej historii. Ja 
nikogo nie usprawiedliwiam, nikogo nie oskar-
żam, ale chciałbym, żebyśmy o tych dramatach 
po prostu pamiętali.

I druga kwestia. Zwracam się tu do szefo-
wej naszej komisji, do pani senator Barbary 
Zdrojewskiej. Basiu, ja z Bronkiem Komorowskim 
studiowałem, był starszym kolegą ze studiów. 
Z kolei Janek Żaryn był moim młodszym kolegą 
na studiach historycznych w Instytucie Historii 
Uniwersytetu Warszawskiego. I ja tutaj bym nie 
deprecjonował dorobku naukowego prof. Jana 
Żaryna, ponieważ jest on pokaźny. Co więcej, 
uzyskał stopień profesora nauk humanistycznych 
w zakresie historii od prezydenta Bronisława 
Komorowskiego w roku 2013. To, że pan prof. Jan 
Żaryn ma też swoje poglądy na różne wydarze-
nia współczesne, to jest efekt naturalnego prawa 
każdego obywatela – i nie zawsze wszyscy muszą 
z tymi poglądami się zgadzać – jednak jego do-
robek naukowy pod względem merytorycznym, 
jego dorobek publicystyczny, jego zaangażowa-
nie w życie społeczne moim zdaniem zasługu-
ją po prostu na szacunek. Ale to nie oznacza, że 
wszyscy muszą podzielać poglądy wszystkich. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Barbara Zdrojewska: Jeśli można, 

Panie Marszałku, ad vocem…)
Ale to w trybie ad vocem. Bardzo proszę.
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak, w trybie 

ad vocem.)
Ponieważ została pani wymieniona z imienia…



Ustawa o zmianie ustawy o instytucie Pamięci narodowej – komisji Ścigania zbrodni  
przeciwko narodowi Polskiemu

160

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 stycznia 2022 r.

(Senator Barbara Zdrojewska: Tak, wymienio-
na przez…)

…bardzo proszę.

SenatoR 
BarBara zdroJewsk a 

Szybciutko powiem w trybie ad vocem.
Szanowny Kolego, Panie Senatorze, ja nie 

kwestionowałam wiedzy prof. Żaryna. Wiemy 
dobrze, jaka ona jest, często imponował nam tą 
wiedzą. Ja tylko powiedziałam, że gdyby była za-
miana ról, to wtedy bardziej bym uwierzyła w to, 
że w tym miejscu będzie jakiś pluralizm, jakieś 
szersze spojrzenie, jakieś uwzględnianie różnych 
opcji. Tylko o to mi chodzi. Pan prof. Żaryn, ma-
jąc ogromną wiedzę, jest osobą bardzo zdetermi-
nowaną politycznie w jednym kierunku. I tyle. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Ja będę już kończył tę debatę między 

państwem.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Pocieja.

SenatoR 
aleksander PocieJ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Zacznę od g rat u lac j i  d la senatora 

Jackowskiego, ponieważ zawsze byłem pewien, 
że senator Żaryn jest starszym kolegą pana sena-
tora, a nie młodszym. Tak że gratuluję…

(Senator Jan Maria Jackowski: Jest ode mnie 2 
miesiące młodszy.)

Gratuluję formy, Panie Senatorze. I  to jest 
pierwsza sprawa.

Druga sprawa, a pierwsza już zupełnie na po-
ważnie. Bardzo chciałbym wesprzeć głosy i pani 
senator Zdrojewskiej, i pana senatora Zająca. 
Wydaje mi się, że na wszystko jest jakiś czas. Czas, 
w którym w tej chwili żyjemy – mówię o naszej 
sytuacji ekonomicznej, o pandemii, o wszystkich 
kłopotach, które są, obiektywnie są – to nie jest 
czas, żeby wydawać tak dramatyczne, potworne 

pieniądze na nawet bardzo szczytny cel kultural-
ny. To po pierwsze.

Po drugie, mam takie wrażenie, że Instytut 
Pamięci Narodowej, który został utworzony 
w pewnych okolicznościach i w pewnym celu, 
stał się taką oto instytucją… Mamy do czynienia 
w różnych krajach z takimi instytucjami, które 
mają to szczęście, że znajdują co chwila jakieś 
nowe zadania dla siebie po to, żeby zwiększać swój 
budżet. Wydawałoby się, że IPN, który był w pew-
nym momencie stworzony tak naprawdę do lu-
stracji i do ścigania zbrodni przeciwko narodowi 
polskiemu… Ja obserwowałem, jak prokuratorzy 
zatrudnieni w IPN przez lata… Porównywaliśmy 
obłożenie ich i innych prokuratorów i ono było 
skandaliczne. Oni mieli 2, 3 sprawy rocznie, pod-
czas gdy szeregowy prokurator miał tych spraw 
kilkadziesiąt albo i więcej. Pamiętam wpadkę 
prokuratorów IPN, którzy dowiedzieli się z ga-
zety, i to zagranicznej, że żyją jeszcze żołnierze, 
którzy brali udział w wyławianiu ciał z wraka 
Liberatora, w którym zginął gen. Sikorski. Żaden 
z nich, pracując za ciężkie pieniądze, wcześniej do 
tego nie doszedł, tylko przeczytali to w gazecie, 
bodajże brytyjskiej. Pamiętam, jak kolejni mini-
strowie i kolejni szefowie IPN przychodzili tutaj 
po kolejne pieniądze, bo trzeba było zrobić digi-
talizację, bo potrzebne były pieniądze na nową 
siedzibę, podczas gdy – i tutaj nawiązuję do tego, 
o czym mówił pan senator Zając – budżety insty-
tucji, które zajmują się żywymi i które są ważne 
dla funkcjonowania państwa na co dzień, były 
cięte. I teraz ten pomysł umieszczenia muzeum 
w IPN odczytuję jako kolejną próbę powiększenia, 
przez pączkowanie, tej instytucji, która ze swojej 
definicji powinna raczej z tym swoim budżetem 
iść w dół, ponieważ większość zadań, które były 
określone na początku, właściwie została już wy-
konana. Ale oczywiście w drodze kolejnych nowe-
li i zmian zakresu działania IPN dostaje kolejne, 
nowe zakresy działalności i kolejne pieniądze.

Mam również takie wrażenie, że dla bardzo 
wielu ludzi związanych z pewną opcją polityczną 
jest to synekura. Pieniądze są płacone za opra-
cowania, które niestety czytają tylko specjaliści 
i koledzy. I ja naprawdę nie widzę, aby te wasze 
wysiłki prowadziły do tego, by wiedza o naszej 
historii w naszym młodym społeczeństwie była 
szersza bądź głębsza. Ja tego nie widzę. A jeże-
li poobserwuje się choćby nawet żarty na You 
Tube, w których pyta się młodych ludzi o pew-
ne rzeczy, to okazuje się, że panuje dramatyczna 
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nieświadomość. I dlatego uważam, że kolejne po-
szerzanie… Bo nasze wypowiedzi nie są przeciwko 
muzeum. Te wszystkie wypowiedzi, przedstawia-
jące różne punkty widzenia, są przeciwko temu, 
żeby to było robione teraz, w tej formie, w jakiej 
to się dzieje, i żeby to było robione przez IPN, pod-
czas kiedy normalna ścieżka jest zupełnie inna. 
I to jest dosyć poważny problem, z którym się zde-
rzamy, ale jest również – i tu wracam do tego, od 
czego zacząłem – problem czasu. Tu chodzi o gi-
gantyczne pieniądze, które dzisiaj powinny być 
przeznaczone na polską gospodarkę, na szpitale, 
na wyjście z kryzysu. Powinniście państwo mieć 
na tyle respekt wobec dramatycznej sytuacji spo-
łeczeństwa, żeby powiedzieć sobie: ograniczamy 
się sami, zrobimy to później albo zrobimy to na 
razie na trochę mniejszą skalę. Bo to nie jest dobry 
czas. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję Panie Senatorze.
Kto jeszcze? A! Pan marszałek Kamiński.
Proszę bardzo.

SenatoR 
micHał kamiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wczoraj odbywaliśmy w naszej izbie debatę 

o budżecie państwa. Wczoraj w trakcie tej deba-
ty przyszła do nas informacja, która zaskoczyła 
obecnego na niej ministra finansów, bo oto pan 
premier przedstawił kolejne propozycje dotyczące 
zwalczania inflacji w Polsce. Zwracam na to uwa-
gę, bo to była rzeczywiście sytuacja kuriozalna: 
minister odpowiedzialny za budżet na sali obrad 
Senatu dowiedział się, że oto premier ten budżet 
mu po raz kolejny zmienia. Dlaczego o tym mó-
wię? Bo ledwie wczoraj słyszeliśmy z tej trybu-
ny wypowiedź ministra finansów, który mówił 
o trudnej sytuacji finansowej Rzeczypospolitej. 
Mówił o tym i apelował do naszej odpowiedzial-
ności. Mówił, że dzisiaj poszczególne grupy spo-
łeczne, poszczególne regiony Polski muszą zdawać 
sobie sprawę, że z uwagi na COVID, z uwagi na 
wszystkie problemy, które nas dotknęły, musimy 

jako społeczeństwo ponieść pewne wydatki. Co 
więcej, także w tej Izbie, ale przecież nie tylko 
w niej, przedstawiciele rządu bardzo wielu gru-
pom społecznym w Polsce, bardzo wielu grupom 
zawodowym w Polsce mówią: „Nie ma pieniędzy. 
Nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy”. Jest tylko 
jedna sytuacja, kiedy ta władza zawsze znajduje 
pieniądze. To jest wtedy, kiedy prosi o nie prezes 
telewizji publicznej albo ojciec dyrektor z Torunia 
– wtedy zawsze każda kwota się znajduje – albo 
jeśli do kolejnego skoku na pieniądze dorobimy 
patriotyczną ideologię.

Na spotkaniu z mieszkańcami Baranowa, str-
wożonymi tym, co z ich ziemią, z ziemią ich oj-
ców robi obecna władza, planując swoją chybioną 
inwestycję, Centralny Port Komunikacyjny… Ja 
tym mieszkańcom, którzy są w moim okręgu wy-
borczym, bezwiednie cytowałem rosyjskiego kla-
syka, nie wiedząc o tym, że go cytuję, i mówiłem 
im tak: kiedy władza mówi o Bogu i ojczyźnie, to 
trzymajcie się za kieszenie. I dzisiaj, proszę pań-
stwa, dzień po tym, jak minister finansów rządu 
Prawa i Sprawiedliwości ogłaszał de facto ban-
kructwo finansowe tego rządu, żądają od nas 
700 milionów zł na muzeum. No nie, proszę pań-
stwa. W tej zuchwałej propozycji, bo tak ją trzeba 
nazwać… Żądać 700 milionów zł na muzeum od 
narodu, który bije dzisiaj rekordy śmiertelności 
na COVID nie tylko w Europie, ale i na świecie, 
to zuchwałość, to bezczelność i brak sumienia. 
A o sumienie apelował tutaj prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej. Apelował o to, byśmy mieli 
sumienie i dali mu 700 milionów zł, gdy tych pie-
niędzy brakuje dla najuboższych. Właśnie sumie-
nie, polskie sumienie zabrania nam dać panu tych 
pieniędzy. W dniu, kiedy tylu Polaków martwi się, 
co zobaczą na swoich kontach w następnym mie-
siącu, w dniu, w którym tylu Polaków martwi 
się o notowania złotówki, o kredyty, które będą 
musieli płacić przy rosnących ratach, kiedy tylu 
Polaków czyta wycieki ze skrzynek e-mailowych 
i martwi się, jak traktowane są wydatki na polską 
obronę… W obliczu agresywnej polityki rosyjskiej 
jest to dzisiaj rzecz najważniejsza, a Polacy czyta-
ją, z jaką dezynwolturą, jak haniebnie o zakupach 
dla polskiej armii dyskutują najważniejsi urzęd-
nicy w naszym kraju. I w tym samym dniu ktoś 
śmie prosić senatorów Rzeczypospolitej, byśmy 
hojną ręką zabrali z kieszeni cierpiących Polaków 
700 milionów zł i dali je na muzeum. Nie, pro-
szę państwa. Mojego głosu za 700 milionami zł na 
kolejne spotkanie obsesji historycznej z obsesją 
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finansową tej władzy nie będzie. Nie będę głoso-
wał za tą ustawą. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

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

wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożył pan senator Martynowski.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków? Nie.
Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Kultury 
i Środków Przekazu o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i  przygotowanie 
sprawozdania.

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

Szanowni Państwo Senatorowie, informu-
ję państwa, że po rozpatrzeniu punktu ósmego 
przystąpimy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego. Po ósmym punkt dziesiąty: powołanie 
członków Rady Polityki Pieniężnej. Następnie 
rozpatrzymy punkt dziewiąty.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy 
kierowców oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 600, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 600 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
pana senatora Jana Hamerskiego, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
Jan Hamerski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

Komisji Infrastruktury o uchwalonej przez Sejm 
w dniu 15 grudnia ub.r. ustawie o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy 
kierowców oraz niektórych innych ustaw. Był to 
projekt rządowy. W głosowaniu w Sejmie został 
przyjęty większością głosów, 402 głosy były za, 
12 – przeciw, pozostali posłowie się wstrzymali. 

15 grudnia ub.r. marszałek Senatu skierował usta-
wę do komisji. Po rozpatrzeniu tej ustawy komisja 
wnosi do Wysokiego Senatu, aby raczył przyjąć 
załączony projekt uchwały.

Ustawa dostosowuje prawo polskie do przepi-
sów Unii Europejskiej tworzących tzw. pakiet mo-
bilności, dotyczących m.in. zasad wynagradzania 
kierowców wykonujących międzynarodowy 
transport drogowy na zasadach obowiązujących 
na terenie państwa przyjmującego oraz uznania 
ich za pracowników delegowanych. Wprowadzone 
zostają także zmiany mające na celu zwiększe-
nie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług 
przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej 
konkurencji między przewoźnikami oraz lepszą 
ochroną rynku wewnętrznego.

Na posiedzeniu komisji tę ustawę omó-
wił i przedstawił komisji pan sekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber. 
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego, pan mece-
nas Maciej Telec, przedstawił opinię w sprawie 
przedmiotowej ustawy i zaproponował odpo-
wiednie poprawki. Po omówieniu tejże usta-
wy w trakcie dyskusji głos zabierali, oczywiście 
oprócz członków komisji, obecni na posiedze-
niu przedstawiciele strony społecznej. Chcę po-
wiedzieć, Szanowni Państwo, że głos zabierali 
m.in. przewodniczący Ogólnopolskiego Związku 
Pracodawców Transportu Drogowego, prezes 
Związku Pracodawców „Transport i Logistyka 
Polska”, dyrektor Zrzeszenia Międzynarodowych 
Przewoźników Drogowych w Polsce. Powiem 
szczerze, że jestem pod pozytywnym wraże-
niem po posiedzeniu tejże komisji. Mianowicie 
pomiędzy przedstawicielami strony spo-
łecznej, Ministerstwa Infrastruktury, Biura 
Legislacyjnego i oczywiście biorącymi udział 
w posiedzeniu senatorami było pełne zrozumie-
nie, o czym świadczy to, iż komisja pozytywnie 
zaopiniowała summa summarum 14 poprawek 
do przedmiotowej ustawy, w tym oczywiście 3 
stricte legislacyjne. Za to zarówno senatorom, 
jak i uczestnikom tego posiedzenia komisji chcę 
serdecznie podziękować.

Tak jak wspomniałem, Wysoki Senat raczy 
przyjąć załączony projekt uchwały. Dziękuję bar-
dzo, Panie Marszałku.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
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Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natora sprawozdawcy.

Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę 
bardzo.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja chcę się od-

nieść do tego elementu z pańskiego sprawozdania, 
w którym pan wspomniał o tym, że na posiedze-
niu komisji byli obecni przedstawiciele branży. 

Mianowicie mam takie pytanie: czy ta regu-
lacja nakłada jakieś dodatkowe koszty, jeżeli ona 
wejdzie w życie, tzn. ta ustawa implementująca tę 
dyrektywę… Polska ma, jak wyczytałem, obowią-
zek dostosowania się do tej dyrektywy do 2 lutego. 
Czy ona nakłada jakieś dodatkowe koszty, czy ona 
jest bezkosztowa z punktu widzenia tych przed-
siębiorców, którzy działają na rynku europejskim 
na podstawie obecnych przepisów? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

SenatoR 
Jan Hamerski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
 Te poprawki, które zostały złożone, złożo-

ne zostały m.in. ze względu na, że tak powiem, 
współpracę pomiędzy tym elementem społecz-
nym reprezentowanym przez przedmiotowe 
związki zawodowe naszych przedsiębiorców 
a ministerstwem. I chodziło właśnie o to, aby nie 
było dodatkowych kosztów związanych z funk-
cjonowaniem tychże naszych przedsiębiorstw na 
terenie głównie Europy Zachodniej. Chodziło tu 
też o odstąpienie od podwyższenia kar pienięż-
nych, które zostały określone w załącznikach do 
tej ustawy. Tak że, tak jak już poprzednio wspo-
mniałem, byłem zbudowany takim prospołecz-
nym podejściem zarówno ministerstwa, jak i tych 
związków branżowych.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Więcej pytań nie widzę.
Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Hamerski: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez 

rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster finansów…

(Głosy z sali: Infrastruktury.)
A, przepraszam, minister infrastruktury.
Czy pan minister Rafał Weber pragnie zabrać 

głos?
Proszę uprzejmie.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie inFRaStRUktURy 
rafał weBer 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Pozwolę sobie jeszcze dodać kilka kwestii. 

Dziękuję panu senatorowi, panu przewodni-
czącemu Hamerskiemu za taką syntetyczną in-
formację na temat samego posiedzenia Komisji 
Infrastruktury. Dziękuję też za dyskusję na tym 
posiedzeniu komisji, zarówno państwu senato-
rom, jak i stronie społecznej, która wykazywała 
aktywność, zresztą nie tylko na tym posiedze-
niu Komisji Infrastruktury, bo strona społeczna 
– mam na myśli tutaj oczywiście branżę prze-
wozów drogowych – była aktywna od samego 
początku tworzenia tych przepisów. I naprawdę 
wiele uwag, szczególnie tych uwag zasadniczych 
i propozycji zasadniczych, zostało w przyjętym 
przez Sejm projekcie ustawy uwzględnionych.

Krótka geneza zmian prawnych, które w tej 
chwili są omawiane. Otóż, Szanowni Państwo, 
w ciągu ostatnich 5 czy 6 lat Komisja Europejska 
i przede wszystkim 2 państwa, największe pań-
stwa Unii Europejskiej, Niemcy i Francja, praco-
wały nad tym, mówiąc wprost, i to również biorąc 
udział w posiedzeniach gremiów unijnych, robiły 
wszystko, podejmowały takie działania, by w spo-
sób jednoznaczny ograniczyć możliwości rozwo-
jowe polskich firm transportowych. Polskie firmy 
drogowe zajmujące się przewozem rzeczy, ale też 
przewozem osób, bardzo mocno rozwijały się od 
momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. 
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W tej chwili szacujemy, że między 26 a 30% prze-
wozów na terenie Unii to są właśnie przewozy 
realizowane przez polskie podmioty gospodar-
cze. Duże państwa, widząc to, starały się ogra-
niczyć najpierw w tych pojedynczych państwach 
tę działalność, natomiast pakiet mobilności – bo 
tak się ten dokument nazywa – ma na celu już 
takie strukturalne i systemowe ograniczenie 
możliwości rozwojowych nie tylko polskich firm 
transportowych, ale w ogóle firm transportowych 
z Europy Środkowej.

Polska, kwestionując pakiet mobilności – zo-
stał on w tej ostatniej fazie zaskarżony do TSUE 
– podkreślała, że niedopuszczalne są przepisy 
prawa, które w jakikolwiek sposób ograniczają 
konkurencyjność rynkową podmiotów gospo-
darczych. To po pierwsze. Ale po drugie – i to 
w naszej ocenie powinno być najważniejsze dla 
unijnych decydentów – mają również negatywny 
wpływ na środowisko, ponieważ nakaz powrotu 
pojazdów do państw siedzib co kilka tygodni to 
generowanie dodatkowych emisji spalin. Tysiące 
pojazdów, które powracałyby do Polski, ale też do 
państw nadbałtyckich – Litwy, Łotwy, Estonii 
– czy do Europy Środkowej, Węgier, Bułgarii, 
Rumunii, generowałyby dodatkowo niepotrzeb-
nie dużą emisję CO2. Zgodnie z  wyliczeniem 
Instytutu Transportu Samochodowego to 3 mi-
liony t rocznie. No, ale żeby nie było tak, że tyl-
ko i wyłącznie Polska taką analizą się posłużyła… 
Komisja Europejska zleciła niezależną eksperty-
zę, z której wynika podobna skala środowisko-
wych zanieczyszczeń. Tak że podkreślaliśmy, 
używając argumentów gospodarczych, że bar-
dzo istotne są te elementy środowiskowe. Skoro 
w tej chwili mamy wdrażać pakiet Fit for 55… No, 
pakiet mobilności to jest coś, co stoi w sprzeczno-
ści z tym pakietem klimatycznym. Mam nadzieję, 
że zostanie to zauważone, że inne państwa Unii 
Europejskiej również to zauważą i summa sum-
marum te przepisy gospodarcze pakietu mobil-
ności zostaną zmienione.

Wracając do ustawy, dodam, że my musieli-
śmy nałożyć na polskie przepisy prawne tę część 
socjalną, czyli zorganizować nowy model wyna-
gradzania pracowników transportu drogowego 
międzynarodowego, którzy nazywani są od tej 
pory – pracują poza granicami naszego kraju – 
pracownikami delegowanymi. I to jest ten główny 
koszt – o to pytał pan senator Jackowski – który 
polska branża transportowa od 2 lutego br. będzie 
musiała ponosić. Gdybyśmy zachowali bierność, 

czyli gdybyśmy nie przygotowali tych przepisów, 
gdybyśmy nie stworzyli tego modelu, który jest 
proponowany, ten koszt w Europie byłby jeszcze 
większy, bo oprócz tych wynagrodzeń, na pod-
stawie polskich przepisów prawa, przewoźnicy 
musieliby płacić wynagrodzenia na podstawie 
przepisów państwa, w którym ich kierowca w da-
nym miesiącu prowadzi działalność przewozową, 
w którym jeździ, w którym pracuje. Tak że to opo-
datkowanie, oskładkowanie byłoby podwójne, a, 
jak wiadomo, w państwach Europy Zachodniej 
to opodatkowanie jest dużo wyższe niż w Polsce.

Przepisy, które proponujemy, zapewniają 
wdrożenie pakietu mobilności. Tak że Polska bę-
dzie, powiedziałbym, czysta od strony prawnej 
i nie zagrożą Polsce ani polskim przewoźnikom 
żadne reperkusje. Po drugie, w sposób maksy-
malny ograniczymy koszty, które będą do po-
niesienia od 2 lutego br. Zostało to zauważone 
przez wspomnianych wcześniej przewoźników, 
którzy, tak jak mówiłem, brali bardzo aktywny 
udział w pracach nad tą ustawą i na poziomie 
konsultacji społecznych, i później, na poziomie 
prac w Sejmie. Tam też wprowadziliśmy kilka 
poprawek, znaczących poprawek, które były su-
flowane przez przewoźników drogowych. Praca 
w  senackiej Komisji Infrastruktury również 
przyniosła efekt – ograniczyliśmy, bardzo mocno 
odchudziliśmy kary, które grożą za nieprzestrze-
ganie przepisów prawa. Chociaż z drugiej strony 
kary są jednym z elementów pakietu mobilności 
i musieliśmy je wdrożyć, bo inaczej naraziliby-
śmy się na zarzuty i jeszcze wyższe kary nie tyl-
ko w kierunku państwa polskiego kierowane, ale 
również w kierunku przewoźników wystosowy-
wane. Uszczegółowiliśmy ponadto pewne kwe-
stie związane z bazą eksploatacyjną, to, jak ma 
wyglądać, ile miejsc postojowych powinna za-
wierać. Wynikowe przepisy, które miały miejsce 
w tych pozostałych poprawkach, również zostały 
skorygowane.

Tak że reasumując to tych kilka zdań wstę-
pu, chcę powiedzieć, że przedstawiamy ustawę, 
tak jak pan przewodniczący powiedział, przyję-
tą przez Sejm w połowie grudnia poprzedniego 
roku zdecydowaną większością głosów, również 
głosów posłów opozycyjnych, co oznacza, że są 
to przepisy, które zostały przygotowane we wła-
ściwy sposób, w dobry sposób. One są oczywi-
ście koniecznością. Tak jak powiedziałem, nie 
mamy wyjścia, jeśli nie chcemy generować do-
datkowych kosztów po stronie przewoźników. 
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Robimy to w taki sposób, który jest najlepszym 
z możliwych. To jest minimum minimorum, na 
które nie tyle możemy sobie pozwolić, co które 
musimy wdrożyć do polskiego prawodawstwa, 
żeby branża transportowa, ta drogowa, nie tyl-
ko mogła funkcjonować, bo ona będzie mogła 
funkcjonować, ale też mogła funkcjonować na-
dal w sposób… no, rozwijać się. Jestem przeko-
nany, że polscy przewoźnicy, którzy w ostatnich 
16 latach wykonali ogrom roboty, ogrom pracy – 
zbudowali potężne korporacje, które z powodze-
niem rywalizują z tymi zachodnimi, jeżeli chodzi 
o transport drogowy – także z tymi problema-
mi sobie poradzą. Są oni rzetelni, niezawodni, 
profesjonalni. I jestem przekonany, że polskie 
państwo – które z  jednej strony przygotowy-
wało tę ustawę, mam tu na myśli Ministerstwo 
Infrastruktury, z drugiej strony uchwala tę usta-
wę, tzn. Sejm, Senat, a następnie prezydent, któ-
ry, mam nadzieję, ją podpisze – nie pogorszy tych 
warunków gospodarczych firm transportowych, 
które od 2 lutego będą w Polsce obowiązywały. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę 

bardzo.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Panie Ministrze, dziękuję za to wyjaśnienie, 
na czym ten koszt dodatkowy będzie polegał. Ale 
teraz proszę powiedzieć mi, czy mój tok rozumo-
wania jest słuszny. Otóż swego czasu był spór, 
powiedzmy, z Unią Europejską, ponieważ pro-
ponowano wprowadzenie tego, że polscy prze-
wodnicy, którzy zatrudniają kierowców… żeby 
pracując poza terytorium Polski, mieli płacone 
według stawek obowiązujących w danym kraju. 
Takie przynajmniej były tendencje. Rozumiem, że 
to wprowadzane rozwiązanie zapobiega takiej sy-
tuacji, ponieważ to wpłynęłoby na koszty osobowe 
przedsiębiorstw transportowych. Ale rozumiem 
też, że te rozwiązania, które zostały przyjęte, po-
prawiają sytuację – w tym również materialną – 
kierowców, którzy pracują u tych przewoźników, 

bo ich stawki ulegną zmianie. Czy mój tok rozu-
mowania jest słuszny?

I czy pan potwierdza…
(Sygnał timera)
Już kończę, Panie Marszałku.
Czy pan potwierdza te informacje, że polska 

branża transportowa to jest ok. 1/4 potencjału 
rynku europejskiego, czy coś się tu zmieniło? Bo 
ja mam tutaj dane sprzed pojawienia się COVID, 
więc może coś tutaj uległo zmianie. A więc jeste-
śmy potęgą w tym zakresie? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie inFRaStRUktURy 
rafał weBer 

Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to ja do niego 
się odniosłem. I tak, potwierdzam, między 26 
a 30% wszystkich operacji transportowych wy-
konywanych na terenie Unii Europejskiej to są 
operacje transportowe wykonywane przez polskie 
firmy transportowe, szczególnie cabotage i cross-
-trade. Właśnie takie polskie firmy w ostatnich 
16 latach bardzo mocno się rozwijały i ten rynek 
zdobywały.

A jeżeli chodzi o pierwsze zagadnienie poru-
szone przez pana senatora, to tak, zgadza się, że 
tu są 2 strony medalu. Jedną stroną medalu są 
pracodawcy, czyli przewoźnicy, którzy zatrud-
niają i którzy są odpowiedzialni za odpowiednie 
wynagrodzenie pracowników, w tym przypadku 
kierowców, i oni zostaną w pewnym stopniu do-
tknięci tymi przepisami, ponieważ będą musie-
li podnieść wynagrodzenie do pewnej kwoty, do 
średniej w gospodarce narodowej, oskładkować 
je składkami ZUS-owskimi i zdrowotnymi, ale 
również opodatkować. A drugą stroną medalu są 
pracownicy, którzy dzięki temu będą mieli odkła-
dane większe kwoty na konta emerytalne  i będą 
uzyskiwali większe świadczenie chorobowe wte-
dy, kiedy będą chorzy i będą przebywali na L4. 
I oni oczywiście na tym w tym sensie zyskają. 
Tak że te 2 strony medalu są tutaj przeciwstawne. 
My staraliśmy się znaleźć złoty środek, żeby nie 
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stworzyć rozwiązań, które spowodują upadek pol-
skich firm transportowych, bo tego najbardziej 
obawialiśmy się, tzn. tego, że wzrost kosztów bę-
dzie na tyle duży, że nawet zlecenia, które będą 
otrzymywane na Zachodzie, nie pozwolą na wy-
pracowanie zysku, nie pozwolą na utrzymanie 
tego, co już zostało zdobyte, co już do danej chwi-
li zostało osiągnięte. Tak że wydaje mi się – to 
zresztą zostało poparte w Sejmie – że te przepisy 
są najlepszym rozwiązaniem, są kompromisem, 
z jednej strony wypełniającym to, co wynika z pa-
kietu mobilności, z drugiej strony poprawiającym 
w pewien sposób sytuację socjalną pracowników, 
którymi są kierowcy delegowani albo kierowcy 
w transporcie międzynarodowym, a z trzeciej 
strony nie obciążą one pracodawców na tyle, aby 
ci musieli bankrutować, musieli upadać i, że tak 
powiem, tracić to, co już do tej pory zdobyli.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
(Senator Jan Maria Jackowski: Mogę jeszcze 

dopytać?)
Za chwilę, Panie Senatorze.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz.

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Może mi to umknęło… Mam pytanie. 
W Sejmie zgłoszono 6 poprawek, dosyć ważnych, 
i z tego, co wyczytałem, wynika, że zadeklaro-
wał pan, że podczas prac senackich te popraw-
ki będą uwzględnione. Czy rzeczywiście były one 
uwzględnione? Pan przewodniczący tutaj mówił, 
że poprawki w komisji były przyjęte, ale ile z tych 
6 uwzględniono w obecnym procedowaniu usta-
wy w Senacie? Dziękuję.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie inFRaStRUktURy 
rafał weBer 

Zostało uwzględnione 5 i pół poprawki, bo z 1 
po części, też po dyskusjach z branżą, zrezygno-
waliśmy, a 5 poprawek wdrożyliśmy, jeżeli cho-
dzi o intencje, w całości. Oczywiście te przepisy 

musiały nabrać innego kształtu, tak aby nikt się 
ich, mówiąc kolokwialnie, nie czepiał, ale sama 
intencja została wypełniona. Mówiłem: baza eks-
ploatacyjna i kary to były takie 2 zasadnicze spra-
wy, które pojawiały się w toku prac sejmowych 
ze strony środowiska przewoźników. One zostały 
w odpowiedni sposób uregulowane poprawkami 
senackimi, które zostały zgłoszone na posiedze-
niu senackiej Komisji Infrastruktury.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pan senator Jackowski. Proszę bardzo.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo.
Zadam pytanie pomocnicze co do tych kwe-

stii, o które pytałem pana ministra. Czy trans-
portowcy w rozmowach z resortem – bo przecież 
państwo macie jakiś kontakt ze stroną społeczną, 
z przedsiębiorcami – mówili coś na temat pewnej 
utraty konkurencyjności w porównaniu z tymi 
warunkami, które są obecnie? No bo jakieś kosz-
ty będą musieli ponieść. Czy ten aspekt był jakoś 
poruszany w tych rozmowach? Czy to nie wpłynie 
na potencjał polskiej branży transportowej, który, 
można powiedzieć, jest imponujący? Chyba mało 
który obszar aktywności gospodarczej Polski ma 
tak duży udział we wspólnym rynku europej-
skim. To jest godne podziwu. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie inFRaStRUktURy 
rafał weBer 

Są obawy polskich transportowców, że te wa-
runki konkurencyjności zostaną zakłócone i nie 
będą dla nas tak dobre, jak były do tej pory. Na 
szczęście one będą dotyczyć wszystkich państw, 
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przewoźników ze wszystkich państw Unii 
Europejskiej. Tutaj w jakimś sensie obawy mogą 
dotyczyć przewoźników spoza Unii Europejskiej, 
ale oni jeżdżą do Europy Zachodniej w sposób re-
glamentowany, na podstawie zezwoleń, które są 
ustalane między poszczególnymi państwami, 
tak że to nie jest tak, że nagle będziemy mieli na-
pływ kierowców zza granicy Unii Europejskiej 
i że oni wyprą tych, którzy funkcjonują tutaj od 
kilkudziesięciu lat. A więc jest obawa, że kosz-
ty wzrosną. Żeby było jasne, powiem, że my nie 
zmieniamy wynagradzania ani modelu wynagra-
dzania co do przewozów krajowych, tak że wszy-
scy ci, którzy prowadzą operacje w kraju, nie 
zostaną dotknięci tymi przepisami. Czyli można 
powiedzieć, że polskie społeczeństwo, jeżeli bę-
dzie przewoziło towary czy zamawiało towary 
na terenie kraju, nie będzie miało nic wspólnego 
z tymi zmianami, szczególnie w kwestii wzrostu 
cen za przewóz. Ten wzrost będzie dotyczył prze-
wozów z zagranicy czy to w ramach przewozów 
bilateralnych, czy to w ramach kabotażu. Tak że 
taka obawa jest, ale ja jestem przekonany, i powtó-
rzę to, że polscy przewoźnicy, którzy udowodnili, 
że potrafią sobie radzić w trudnych warunkach, 
także z tymi warunkami sobie poradzą.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie słyszę.
Dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infra struk-

tury Rafał Weber: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Władysława Komarnickiego.

SenatoR 
władysław komarnicki 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini - 
strze!

Celem ustawy jest transpozycja do polskiego 
porządku prawnego art. 2 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2020/1057 
z 15 lipca 2020 r., wchodzącej w tzw. pakiet mo-
bilności. Państwa członkowskie zostały zobowią-
zane do wprowadzenia środków niezbędnych do 

jej wykonania, i tu jest bardzo ważna uwaga, do 
dnia 2 lutego 2022 r., zresztą pan minister o tym 
mówił. Od tego dnia musimy stosować te środki. 
Zgodnie ze swoim motywem, dyrektywa zmie-
rza do stworzenia tzw. bezpiecznego, efektywnego 
i społecznie odpowiedzialnego sektora transpor-
tu drogowego. Celem tej dyrektywy jest zapew-
nienie równowagi między poprawą warunków 
socjalnych i warunków pracy kierowców a zwięk-
szeniem swobody świadczenia usług transportu 
drogowego, oczywiście w oparciu o uczciwą kon-
kurencję między krajowymi i zagranicznymi 
przewoźnikami. A to w konsekwencji powinno 
przyczynić się do poprawy funkcjonowania rynku 
transportu drogowego w całej Unii Europejskiej.

Projektowana ustawa wprowadza zmiany 
mające na celu zwiększenie skuteczności nadzo-
ru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, 
eliminację nieuczciwej konkurencji między prze-
woźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego 
przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoź-
ników spoza Unii Europejskiej.

Projekt ustawy oczywiście ma również na celu 
zapewnienie stosowania przepisów – rozporzą-
dzenia zmieniającego rozporządzenie w odnie-
sieniu do minimalnych wymogów dotyczących 
maksymalnego dziennego i tygodniowego cza-
su prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw 
oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczyn-
ku oraz zmieniającego rozporządzenie nr 165 
z 2014 r. w odniesieniu do określenia położenia 
za pomocą tachografów. Niestety, należy zwrócić 
uwagę na opieszałość rządu i implementację tej 
dyrektywy w ostatniej chwili. Do 2 lutego zostało 
bardzo mało czasu. Utrudni to przedsiębiorcom 
z branży transportowej właściwe przygotowa-
nie się do tego nowego prawa. Należy też zwrócić 
uwagę na porażkę rządu w negocjacjach z Unią 
Europejską, ukierunkowanych na to, aby jak naj-
lepiej zabezpieczyć polskie firmy transportowe.

Niestety, w czasie szalejącej w Polsce inflacji, 
drożejącego paliwa i pandemii COVID-19 firmy 
stracą rentowność, Panie Ministrze, co może gro-
zić upadłościami i stratą miejsc pracy. Zapewne 
przewoźnicy przerzucą koszty działalności na 
swoich kooperantów – to jest oczywiste – ale na 
końcu jest ostatnie ogniwo, czyli konsument, a co 
za tym idzie, niedługo zobaczymy wzrost cen de-
talicznych i cen usług. Nie możemy uciekać od 
skutków gospodarczych. Efektem pakietu mobil-
ności jest, niestety, pogorszenie warunków dzia-
łania polskich firm. I za to winę ponosi, niestety, 



Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców  
oraz niektórych innych ustaw

168

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 stycznia 2022 r.

rząd, Panie Ministrze. Jest to bezpośrednio wina 
rządu, który zamiast zajmować się dbaniem 
o interesy gospodarcze, tak jak robią to Francuzi 
i Niemcy, uwikłał się w bezsensowną i przegraną 
wojnę polityczną dotyczącą kontroli nad wymia-
rem sprawiedliwości. Dzisiaj ministerstwo i rząd 
oburzają się, że Niemcy, Francuzi walczą o swoje. 
Jednak wymagamy od rządu: walczcie o polskie 
firmy, walczcie o polską gospodarkę, a nie polity-
kujcie, bo od tego naprawdę są inne miejsca.

I na końcu… Pan senator Maria Jackowski miał 
rację, mówiąc o tym, że polskie firmy transporto-
we są solą w oku konkurencji w Europie. Ja, przy-
gotowując się do wystąpienia, miałem spotkanie 
z 6 właścicielami dużych firm transportowych. 
Oni mają, Panie Ministrze, wielki żal, że przez 
tyle lat zostawiliście ich samych na rynku, że za-
jęliście się tym tak naprawdę dopiero teraz.

I jeszcze jedno: co jest najważniejsze, Panie 
Ministrze, my nie mamy w kraju takich produkcji 
i technologii, jak ma Europa i świat. Firmy trans-
portowe i firmy meblarskie są naszym oknem 
na Europę i na świat. I powinniśmy dbać o nie, 
dlatego że w inwestycjach przegraliśmy ostatnie 
6 lat, jesteśmy na końcu Europy. Dlatego apelu-
ję w imieniu tych przedsiębiorców i proszę, żeby 
o nich dbać. Dziękuję za uwagę.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Pocieja.

SenatoR 
aleksander PocieJ 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini- 

strze!
Zwróciła się do nas Izba Gospodarcza Komu-

nikacji Miejskiej z prośbą o wprowadzenie zmian 
do art. 31b, motywując to daleko idącymi nega-
tywnymi konsekwencjami dla transportu miej-
skiego. Możemy przeczytać w uzasadnieniu tej 
propozycji, że pozostawienie fragmentu ustawy, 
właśnie tego art. 31b, w obecnym, przegłosowa-
nym w Sejmie kształcie rodzi głębokie i uciąż-
liwe konsekwencje zarówno dla organizatorów 

i operatorów komunikacji miejskiej, jak również, 
a może najbardziej, dla pasażerów oraz samych 
kierowców. Co więcej, w tymże uzasadnieniu 
przedstawiciele Izby Gospodarczej Komunikacji 
Miejskiej twierdzą również, że projekt we wspo-
mnianym zakresie zmieniono w ostatniej chwili, 
nie dając partnerom społecznym, takim jak izba 
gospodarcza, możliwości przedstawienia sytuacji 
w komunikacji miejskiej. Dalej przedstawiciele 
tejże organizacji piszą, że oczywiście skoncentro-
wanie się w toku pracy nad ustawą na kwestiach 
tzw. pakietu mobilności związanego z  dosto-
sowaniem prawa do regulacji europejskich jest 
zrozumiałe, niemniej jednak kwestie komunika-
cji miejskiej realizującej ponad 80% wszystkich 
przewozów pasażerskich w całym transporcie 
publicznym na terenie naszego kraju też powin-
ny być wzięte pod uwagę.

A jakie negatywne skutki wiążą z obecnym 
zapisem przedstawiciele Izby Gospodarczej 
i Komunikacji Miejskiej? Otóż twierdzą oni, że 
nowe brzmienie przepisu powoduje, że każda 
służba kierowcy, w czasie której przewidziano 
co najmniej 6 godzin prowadzenia pojazdu, bę-
dzie musiała przewidywać nie 2, lecz 3 przerwy 
o długości co najmniej 15 minut, ewentualnie jed-
ną półgodzinną, a drugą 15-minutową. Rozkłady 
jazdy w komunikacji miejskiej, w szczególności 
w dużych aglomeracjach o wysokiej intensywno-
ści ruchu, nie przewidują na dzień dzisiejszy tylu 
przerw. Oznacza to, zdaniem izby, rewolucję dla 
organizatorów oraz operatorów transportu miej-
skiego. Przede wszystkim będzie trzeba przekon-
struować wszystkie rozkłady jazdy, a co za tym 
idzie – oczywiście to jest do zrobienia, ale to jest 
też koszt – wymienić niezliczoną liczbę tabliczek 
na przystankach. I to przekonstruowanie rozkła-
dów jazdy polegać będzie na zwiększeniu liczby 
przerw, a zwiększenie liczby przerw będzie mu-
siało się odbić na ofercie przewozowej dla pasaże-
rów. Skoro pojazd będzie stał na krańcach, będzie 
po prostu mniej przejazdów. Będzie to powodo-
wało również rewolucję w systemie zatrudnie-
nia prowadzących pojazdy, w związku z tym, że 
przerwy dla nich będą organizowane poza po-
jazdami, np. w punktach socjalnych na krańcach 
ich przejazdów. A to oznacza dalej wprost wzrost 
liczby służb, czyli również zatrudnienia, o ok. 
5–10%. Sytuacja ta będzie szczególnie krytycz-
na dla przewoźników tramwajowych. Z natury 
rzeczy, przede wszystkim wskutek ograniczone-
go układu torów na pętlach, rozkłady jazdy dla 
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linii tramwajowych nie zawsze przewidują wy-
starczającą liczbę przerw, ponieważ dłuższe prze-
rwy spowodowałyby po prostu zablokowanie tych 
pętli.

Ze względu na pojawiające się wcześniej nie-
dobory kadrowe należy spodziewać się skutków 
w postaci niemożności utrzymania pracy prze-
wozowej w komunikacji miejskiej na dotychcza-
sowym poziomie, co przełoży się na ograniczenia 
w kursowaniu autobusów i tramwajów. W związ-
ku z tym…

(Rozmowy na sali)
Nie wiem, co tak rozbawiło podczas mojego 

przemówienia stronę rządową, ale mam nadzie-
ję, że będziecie państwo w stanie później, odpo-
wiadając, podzielić się z nami śmiesznością tej 
sytuacji.

A w związku z tym, co powiedziałem, w imie-
niu senatorów Jadwigi Rotnickiej, Danuty 
Jazłowieckiej, Stanisława Lamczyka, Marcina 
Bosackiego, Ryszarda Świlskiego i  Janusza 
Pęcherza składam poprawkę dotyczącą art. 31b. 
Dziękuję, Panie Marszałku.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 
Panie Senatorze.)

Dziękuję stronie rządowej za uwagę dotyczącą 
dosyć ważnych, jak myślę, zmian.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę o zabranie głosu pana senatora Jacka 
Burego.

SenatoR 
Jacek Bury 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini- 
strze!

Procedowana ustawa, tak jak tu wspomniał 
mój kolega Władysław Komarnicki, jest dostoso-
waniem prawa polskiego do regulacji unijnych. 
Ja chcę przypomnieć, że te regulacje były oma-
wiane w obrębie Unii Europejskiej od kilku lat. 
Strona polska oczywiście też w tych rozmowach 
brała udział. To, z czym mamy dzisiaj do czynie-
nia, jest dostosowaniem, ale to jest dostosowanie 
do mniejszych możliwości, które w tej chwili jako 
Polacy, jako polski biznes, mamy w obrębie Unii 
Europejskiej – do mniejszych możliwości, jakie 

zostały wynegocjowane przez nasz rząd. Słabe to 
były negocjacje.

Wygląda to tak, że wcześniej, jeżeli chodzi 
o rynek transportowy, Polska była potęgą. To jest 
jedna z gałęzi gospodarki, w ramach której byli-
śmy i jeszcze jesteśmy potęgą w Unii Europejskiej. 
Jak ktoś marzy o wielkiej Polsce, to ja mu powiem 
tak: Polska była wielka w transporcie. Chciałbym, 
żeby polska gospodarka w Europie była wiel-
ka przez cały czas – nie tylko w przeszłości, ale 
i w przyszłości. Co się stało wskutek negocjacji 
z Unią Europejską? Otóż na skutek słabości rządu 
naszego kraju założono nam szklany sufit. Mówię 
„nam”, myśląc o Polakach, myśląc o polskim biz-
nesie. Teraz będziemy się odbijać od tego sufitu. 
Wcześniej było tak: sky was the limit. Teraz już 
nie, teraz mamy szklany sufit.

Chcę okazać trochę szacunku Ministerstwu 
Infrastruktury, ludziom, którzy zajmują się 
transportem, którzy są w tej chwili odpowiedzial-
ni za sytuację w tej branży. Faktycznie ta usta-
wa, nad którą w tej chwili procedujemy w Senacie, 
daje nam możliwości maksymalnego wykorzy-
stania tego pułapu do sufitu. Szacunek dla was. 
Szkoda, że ten sufit zawieszono nam tak nisko. 
Dziękuję ministerstwu, naprawdę szczerze dzię-
kuję, że odstąpiono od wielu propozycji, które 
pierwotnie były zgłaszane, a które by całkowicie 
położyły polski transport. Dziękuję za ten gest 
współpracy, za normalne potraktowanie bizne-
su. Szkoda tylko, że wcześniej zawalono negocjacje 
z Unią Europejską. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu panią senator Danutę 

Jazłowiecką.

SenatoR 
danuTa Jazłowieck a 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja również chciałabym nawiązać do negocja-

cji dotyczących pakietu mobilności. Muszę przy-
znać, że argumentów i zaangażowania ze strony 
polskich transportowców, którzy potrafili zbudo-
wać wspaniałą linię obrony, merytoryczną linię 
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obrony wobec propozycji składanych przez po-
słów Parlamentu Europejskiego ze strony zachod-
niej, było bardzo dużo. Brak wsparcia ze strony 
rządu spowodował, że negocjacje rzeczywiście za-
kończyły się nie najlepszymi rozwiązaniami dla 
naszych transportowców.

Podam chociażby taki bardzo prosty przykład 
– odpoczynki, o które tak mocno walczyliśmy. 
Chcieliśmy, żeby to było racjonalne, a tak napraw-
dę tę sytuację spowodowały wcześniejsze rozpo-
rządzenia Komisji Europejskiej, które wymuszały 
na polskim transporcie zakupienie samochodów 
z odpowiednio wyposażonymi kabinami. Tak 
naprawdę koszty zakupu nowego sprzętu trans-
portowego były o 30, 40, 50 tysięcy euro wyższe 
i krótki był okres ich użytkowania z uwagi na pa-
kiet mobilności, który wymuszał zupełnie inne 
rozwiązania dotyczące odpoczynku. Brak za-
angażowania ze strony rządu w negocjacje wła-
śnie w tym przypadku, gdy tych argumentów 
było bardzo dużo, dlatego że propozycje składa-
ne przez posłów, by ten odpoczynek odbywał się 
w hotelach, gdzie w ogóle nie ma infrastruktury, 
która pozwalałaby na taki odpoczynek… To spra-
wiło, że dzisiaj zarówno Francuzi, jak i Niemcy, 
korzystając z prawa Macrona czy korzystając 
z Milogu, bardzo intensywnie kontrolują polskich 
przewoźników, nakładają za byle bzdurę, za małe 
uchybienie bardzo wysokie kary, które również 
wpływają na to, jak kosztowne jest funkcjonowa-
nie w tej dziedzinie, w tej branży. Również brak 
zainteresowania i brak obrony właśnie w tych 
przypadkach, gdy często nasi transportowcy 
niesłusznie są karani… Brak zaangażowania ze 
strony rządu w obronę ich w takich sytuacjach 
powoduje, że tych sytuacji jest coraz więcej. 
Przyznam, że zupełnie nie rozumiem, dlaczego 
polski rząd, mając tak wspaniałego partnera, ja-
kim są organizacje transportowe, które zbudo-
wały swoją pozycję na arenie międzynarodowej, 
w Unii Europejskiej, wspólnie z innymi krajami… 
Słyszeliśmy tutaj, że tak naprawdę polski trans-
port jest solą w oku Europy Zachodniej. Nie jest 
to prawdą, Panie Senatorze, z tego względu, że 
kierowcy Europy Zachodniej nie są zaintereso-
wani transportem dalekobieżnym, który wymaga 
pracy tygodniowej, czasem kilku tygodni pracy, 
by można było prowadzić tę działalność, dostar-
czyć towar. Są oni zainteresowani jedynie krót-
kimi dystansami, które pozwalają na powrót na 
weekend do domu. W związku z tym nasi kierow-
cy nie do końca są solą w oku, wręcz przeciwnie, 

realizują te najtrudniejsze zadania, a te najtrud-
niejsze zadania, w wyniku braku zainteresowania 
naszego rządu, realizują w najtrudniejszych wa-
runkach. I ogromnie mi przykro, że wciąż braku-
je tego zainteresowania ze strony rządu polskim 
transportem na arenie międzynarodowej, który 
rzeczywiście w tej chwili to już nawet więcej niż 
1/4 całego transportu. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczer - 

pana.
Dla porządku informuję, że państwo senato-

rowie czy raczej panowie senatorowie Gromko, 
Świlski, Golba, Czelej, Szwed, Hamerski… nie, 
Hamerski nie – Godyla, Łyczak i Pęcherz złożyli 
swoje wystąpienia do protokołu *.

Wnioski o charakterze legislacyjnym na pi-
śmie złożyli panowie senatorowie Hamerski, 
Bury, Pociej wraz z 7 innymi senatorami oraz 
pan senator Zając.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruk-

tury Rafał Weber: Tak.)
Proszę uprzejmie.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie inFRaStRUktURy 
rafał weBer 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Postaram się odnieść do wypowiedzi państwa 

senatorów, jak też odnieść się do wniosków, które 
zostały przedstawione w formie poprawek.

I zacznę może od poprawki, na którą powo-
łał się pan senator Pociej. My również rozma-
wialiśmy z przedstawicielami Izby Gospodarczej 
Komunikacji Miejskiej, nawet po posiedzeniu 
Komisji Infrastruktury, które odbyło się w po-
przednim tygodniu, deklarując otwartość na 
problem, który został przez tych państwa przed-
stawiony. No i w wyniku tej otwartości została 

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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przygotowana poprawka, która realizuje inten-
cję przedstawioną przez pana senatora Pocieja. 
Wiem, że ta poprawka została złożona przez pana 
senatora, pana przewodniczącego Hamerskiego. 
Tak że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej 
może być spokojna. Mam nadzieję, że państwo se-
natorowie wraz z ustawą tę poprawkę uchwalicie, 
a my zrobimy wszystko, aby namówić większość 
sejmową, aby wprowadzić, prawdopodobnie jutro 
na posiedzeniu plenarnym Sejmu, tę poprawkę do 
ustawy. To 1 kwestia.

Inne sprawy, które pojawiały się w wypowie-
dziach państwa senatorów, mają wątek stric-
te polityczny. Ja w swojej pierwszej wypowiedzi 
robiłem, co mogłem, aby unikać polityki, i chy-
ba mi się to udało, nie nawiązywałem do cza-
sów minionych, tych wcześniejszych rządów 
Platformy Obywatelskiej. Jednak nie mogę po-
zostawić bez echa wypowiedzi, które zarzucają 
bierność obecnemu rządowi czy Ministerstwu 
Infrastruktury, jeśli chodzi o walkę z pakietem 
mobilności. Nie wynegocjowaliśmy niczego ani 
z Unią Europejską, ani z Komisją Europejską. My 
to, co zostało przez nich ustalone, zaskarżyliśmy 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
Nie tylko my…

(Senator Danuta Jazłowiecka: No ale…)
Pani Senator, za chwileczkę.
…Nie tylko my, ale też 9 innych państw, czy-

li łącznie 10 państw, głównie Europy Środkowej, 
zaskarżyło w całości przepisy pakietu mobilności, 
mając nadzieję, że po tych analizach i eksperty-
zach, o których mówiłem w pierwszej wypowie-
dzi, a które wskazują, że w sposób ekstremalnie 
niekorzystny wpływa to na klimat i środowisko, 
generując dodatkową emisję spalin wynoszącą po-
nad 3 miliony t rocznie, jednak ta refleksja nastą-
pi. Taki mamy sygnał z komisji transportu Unii 
Europejskiej. No, faktom ani liczbom nie da się za-
przeczyć i mam nadzieję, że chociaż w tej sferze, 
w tej mierze fakty, liczby i ekspertyzy –powtórzę: 
przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej – 
jednak spowodują refleksję i zmianę przepisów, 
które mają negatywny wpływ na środowisko. One 
mają też negatywny wpływ ze względów gospo-
darczych: na konkurencyjność i na ograniczenie 
możliwości cross-trade albo kabotażu. Tak że tu-
taj cały czas walka trwa. Proszę mi wierzyć, że 
minister Andrzej Adamczyk niemalże wszystkie 
wizyty, które odbywał w Brukseli, odbywał rów-
nież w kontekście pakietu mobilności i podejmo-
wania kolejnych działań, również z europosłami, 

żeby pokazywać szkodliwe konsekwencje tego 
dokumentu.

Trzeba jednak powiedzieć, czyim dzieckiem 
jest pakiet mobilności. Pakiet mobilności jest 
dzieckiem europejskich dyplomatów, polityków 
zrzeszonych w grupie EPP. To przecież poseł 
Ertug forsował te przepisy, on był twarzą tych 
zmian. A przypominam, że EPP to jest główna…

(Senator Danuta Jazłowiecka: On nie był 
w EPP. Co pan za bzdury plecie.)

…formacja, do której też należą europosłowie 
Platformy Obywatelskiej. Tak że jeżeli tutaj powin-
no nastąpić uderzenie się w piersi, to we własne. 
Pakiet mobilności ochoczo popierali też europosło-
wie, którzy zostali wprowadzeni do Parlamentu 
z list Platformy Obywatelskiej w 2019 r. i którzy 
przeszli do frakcji lewicy. Oni nawet wprost za-
głosowali za, mówiąc, że te przepisy są korzystne 
z pracowniczego punktu widzenia, chociaż tak do 
końca może nie być, zobaczymy, co się okaże w tej 
krótkiej przyszłości. To po drugie.

A po trzecie, ja prosiłem państwa posłów na 
posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury 
i na sali plenarnej… Proszę chociaż o 1 cytat z wy-
powiedzi osoby, która między 2014 a 2019 r. była 
przewodniczącym Rady Unii Europejskiej, cho-
ciaż o 1 cytat z wypowiedzi ówczesnego prze-
wodniczącego, negujący pakiet mobilności. Bo 
co innego rządy 27 państw, a co innego osoba, 
która, wydaje się, powinna mieć autorytet, po-
winna mieć bardzo dużo do powiedzenia, gdyż 
na taką osobę była kreowana w strukturach unij-
nych. Jeszcze raz powielam moją prośbę: chociaż 
1 cytat ówczesnego przewodniczącego Rady Unii 
Europejskiej, który neguje pakiet mobilności. 
Posłowie tego cytatu nie znaleźli, posłowie takie-
go cytatu nie potrafili okazać, myślę, że to dla-
tego, że po prostu takiego stwierdzenia, a nawet 
zainteresowania tym tematem wtedy ze strony 
ówczesnego przewodniczącego nie było.

Kwestia kolejna to kwestia kosztów. Z racji 
tego, że te przepisy dotyczą transportu między-
narodowego, który w dużej części przez polskie 
firmy jest prowadzony w formie kabotażu albo 
cross-trade, te koszty zostaną poniesione przez 
mieszkańców państw Europy Zachodniej. Jeżeli 
polski przedsiębiorca obsługuje trasę Niemcy – 
Francja, to te koszty zostaną poniesione przez 
społeczeństwo i Niemiec, i Francji. To jest wła-
śnie cały absurd tych przepisów. Unijni politycy 
z tych państw nałożyli niejako dodatkowe obcią-
żenie kosztowe na swoich obywateli. Jeszcze raz 
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powtarzam, że pakiet mobilności nie dotyczy 
przewozów krajowych. Tutaj niczego nie zmienia-
my, tutaj niczego nowego nie dokładamy, tutaj ni-
czego nie regulujemy. Ja wiem, że to jest trudne do 
uwierzenia. Szanowni Państwo, ja też na począt-
ku nie mogłem w to uwierzyć, ale tak to będzie. 
W konsekwencji koszty pakietu mobilności zosta-
ną przerzucone na ostatniego odbiorcę, a w dużej 
części przypadków ten ostatni odbiorca mieszka 
w Niemczech, we Francji, w krajach Beneluksu, 
w Hiszpanii. Tam te koszty będą widoczne.

Ja jestem przekonany o tym, że mimo to polscy 
przedsiębiorcy będą mogli z powodzeniem, tak 
jak do tej pory, funkcjonować i operować w Unii 
Europejskiej, i o tym, że doskonale w tych no-
wych, trudnych warunkach, bo to są trudne wa-
runki, sobie poradzą. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze, za to niepolityczne 
wystąpienie.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszę Komisję Infrastruk-
tury o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
szóstego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 
uprawnieniach osób poszkodowanych w przy-
padku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej 
na podstawie przepisów obowiązujących przed 
dniem 1 stycznia 2006 r.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w dru-
ku nr 488, a sprawozdanie komisji – w druku 
nr 488 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, 
pana senatora Jana Filipa Libickiego, o przedsta-
wienie wspólnego sprawozdania komisji o pro-
jekcie ustawy.

SenatoR SPRaWozdaWca 
Jan filiP liBicki 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam przyjemność przedstawić w imieniu 2 
komisji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, senacki pro-
jekt ustawy o szczególnych uprawnieniach osób 
poszkodowanych w przypadku wyczerpania się 
sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie prze-
pisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 
2006 r.

Chciałbym zacząć trochę od historii tych prze-
pisów. Otóż ten projekt odnosi się do ustawy, którą 
przyjęliśmy w roku 2019, a był to projekt senac-
ki. Ten projekt narodził się z obywatelskiej ini-
cjatywy ustawodawczej, którą przeprowadził 
pan Tomasz Piesiecki, będący dzisiaj na tej sali. 
Czego dotyczył ten projekt? Otóż przed 1 stycznia 
2006 r. zdarzało się tak, iż sądy zasądzały ofiarom 
wypadków komunikacyjnych konkretną kwotę, 
która była im wypłacana w formie renty. W mo-
mencie, w którym ta kwota zasądzona przez sąd 
ofierze wypadku się wyczerpywała, dana oso-
ba otrzymywała, np. na miesiąc przed wyczer-
paniem się takiej kwoty, informację o tym, iż od 
następnego miesiąca ta renta nie będzie już wy-
płacana, ponieważ suma uległa wyczerpaniu. Nie 
mamy z tym do czynienia od 1 stycznia 2006 r., 
bo wtedy, zgodnie z przepisami unijnymi, pod-
niesiono tę kwotę odszkodowania do 5 milionów 
euro, tak więc jest w zasadzie niemożliwe, aby ta 
kwota uległa wyczerpaniu. Nie było takich przy-
padków. Wcześniej takie przypadki były, ponie-
waż odwoływano się do sum ubezpieczenia, które 
obowiązywały w latach dziewięćdziesiątych albo 
jeszcze przed 1989 r. 

Inicjatywa senacka, którą przyjęliśmy 
w 2019 r. i która stała się prawem – zainicjował 
to pan Piesiecki – dotyczyła tego, aby w przypad-
ku wyczerpania się takiej sumy dalsze płacenie 
tej renty przejmował na siebie Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny. I tak się stało. Wcześniej 
było tak, że te poszczególne osoby dochodziły tego 
na drodze sądowej w indywidualnych procesach 
i sądy takie rozwiązanie zasądzały. Od 2019 r. 
funkcjonuje to po prostu jako przepis.

W roku 2020 rzecznik praw obywatelskich, 
pan prof. Adam Bodnar, zwrócił się do pana mar-
szałka Grodzkiego z pismem, iż jego zdaniem są 
24 osoby, które uległy takim wypadkom przed 
1 stycznia 2006 r. za granicą, w związku z czym 
ten przepis, który wprowadziliśmy w 2019 r., 
ich nie obejmuje. Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny odmawia w związku z tym wzię-
cia na siebie obowiązku dalszego wypłacania 
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drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych
uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej  

ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

takiego świadczenia. W związku z tym pismem 
pana rzecznika Bodnara z 2020 r., a także na 
skutek sygnałów, które otrzymywałem od róż-
nych osób poszkodowanych, pozwoliliśmy sobie 
ponad podziałami partyjnymi – wśród inicjato-
rów tego projektu są obecne wszystkie podmioty 
polityczne reprezentowane w Senacie – przygo-
tować projekt ustawy, który te 24 osoby obej-
muje. Koszt wykonania tego projektu ustawy to 
17 milionów zł.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, które bardzo sprawnie 
nad tym projektem pracowały. Chciałbym po-
dziękować również przedstawicielom instytucji 
ubezpieczeniowych, które, że tak powiem, bez 
protestów przyjęły to rozwiązanie. 

I chcę od razu zapowiedzieć jedno. Kiedy koń-
czyło się to nasze posiedzenie obu komisji, zosta-
ła zgłoszona pewna uwaga przez przedstawiciela 
izby ubezpieczeń komunikacyjnych, że należy 
ten pierwotny projekt nieco doszczegółowić. 
Myśmy się wtedy umówili na to, iż przegłosu-
jemy go na posiedzeniu komisji w takiej formie, 
w jakiej jest, a jeśli będzie potrzebne zgłosze-
nie poprawki, to ja taką poprawkę w debacie 
plenarnej zgłoszę. Chodzi o poprawkę, która to 
uszczegółowia, tak żebyśmy mieli pewność, że 
obejmujemy wszystkie osoby, które, że tak po-
wiem, takiej sytuacji podlegają. I ja za chwilę, 
w części posiedzenia przeznaczonej na wystą-
pienia, taką poprawkę zgłoszę. Dziękuję panu 
z izby ubezpieczeń komunikacyjnych, który na 
konieczność takiego doprecyzowania zwrócił 
uwagę. Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji, a zarazem upoważnionego przedstawi-
ciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania także pana senatora Jana 
Filipa Libickiego.

Nie ma takich pytań, Panie Senatorze.
(Senator Jan Filip Libicki: Czy mogę w takim 

razie zabrać głos w dyskusji?)
Tak, oczywiście.

(Senator Jan Filip Libicki: Bardzo dziękuję. 
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, powiem krótko, 
czego ta poprawka dotyczy. Ona dotyczy tego…)

Przepraszam, czy jest przedstawiciel rządu?
(Senator Jan Filip Libicki: Nie ma.)
Nie ma? Bo najpierw…
(Senator Jan Filip Libicki: Czy mogę?)
Proszę bardzo, niech pan kontynuuje.
(Senator Jan Filip Libicki: Rozumiem, że zo-

stała otwarta dyskusja.)
Tak jest.
Otwieram dyskusję.

SenatoR 
Jan filiP liBicki 

Dobrze. Bardzo dziękuję.
Chcę powiedzieć tak. Zwrócono uwagę na 

to, iż w momencie wejścia do Unii Europejskiej 
nasze ubezpieczenia komunikacyjne stały się 
ubezpieczeniami unijnymi. Stąd było podniesie-
nie tej kwoty, o której mówiłem, do 5 milionów 
euro. A wcześniej było tak, że jak ktoś chciał wy-
jechać za granicę, to musiał wykupić takie ubez-
pieczenie. Ono się nazywało ubezpieczeniem 
dobrowolnym, ale de facto było ubezpieczeniem 
obowiązkowym, ponieważ jeśli ktoś tego ubez-
pieczenia nie miał, to nie był wpuszczany do tego 
kraju. W momencie wyjazdu z Polski do Niemiec 
czy do Czech po prostu nie był wpuszczany.

Myśmy tam zastosowali to rozwiązanie i sfor-
mułowanie, które mówiło o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych. I w ten sposób ci, którzy formalnie 
zawierali ubezpieczenie dobrowolne, które de fac-
to było obowiązkowe, nie byliby w tym rozwiąza-
niu ujęci. Na to zwróciła uwagę izba ubezpieczeń 
komunikacyjnych.

I taką poprawkę – formułującą w ppkcie 1b to 
stwierdzenie, że to są dobrowolne ubezpieczenia, 
które wtedy obowiązywały – pozwalam sobie zło-
żyć na ręce pana marszałka.

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. Tutaj jest 
ta poprawka. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.

Poproszę pana Pawła o…

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczer - 

pana.
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Dla porządku informuję, że pan senator 
Aleksander Szwed złożył swoje wystąpienie do 
protokołu *.

Informuję, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożył pan senator Jan Filip 
Libicki.

Zamykam dyskusję.
(Głos z sali: Jeszcze pan Libicki chce wygłosić…)
Tak? Jeszcze?

SenatoR 
Jan filiP liBicki 

Ponieważ pani poprosiła mnie o, że tak po-
wiem, wygłoszenie stosownej formuły, więc ją 
wygłoszę.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, 
tak.)

Wnoszę o wyznaczenie komisjom terminu 
przygotowania dodatkowego sprawozdania w celu 
przeprowadzenia trzeciego czytania projektu 
ustawy jeszcze na tym posiedzeniu.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jan Filip Libicki: Dziękuję bardzo.)
Nie ma przedstawiciela rządu, czyli nie usto-

sunkuje się do przedstawionego wniosku.
W związku z tym, że został złożony wniosek 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych.

Senator Libicki zgłosił wniosek o wyznacze-
nie komisji terminu przygotowania dodatkowego 
sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego 
czytania projektu ustawy jeszcze na tym posie-
dzeniu Senatu.

Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, 
że Senat przyjął przedstawiony wniosek. Głosów 
sprzeciwu nie słyszę.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
siódmego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 
Senatu.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 580, a sprawdzanie komisji – w druku nr 580 S.

*  Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i  Spraw 
Senatorskich, pana senatora Sławomira 
Rybickiego, o przedstawienie wspólnego spra-
wozdania komisji o projekcie uchwały.

Proszę.

SenatoR SPRaWozdaWca 
sławomir ryBicki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i  Spraw 

Senatorskich oraz Komisja Ustawodawcza na 
posiedzeniu w dniu 10 stycznia przygotowały 
projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 
Senatu i zwracają się o przyjęcie przez Senat za-
łączonego projektu uchwały, który jest zapisany 
w druku nr 580 S.

Celem wniesionego przez grupę senatorów 
projektu uchwały jest wprowadzenie ograniczeń 
czasowych niektórych wypowiedzi podczas po-
siedzenia Senatu – np. odpowiedzi udzielanych 
na zapytania senatorskie do 6 minut i wystąpień 
przedstawicieli rządu zabierających głos w celu 
przedstawienia ustawy do 30 minut. Tu ważne 
zastrzeżenie: we wszystkich tych przypadkach 
marszałek będzie miał możliwość przedłużenia 
czasu zapytania czy wystąpienia. To po pierwsze.

Po drugie, projekt umożliwia składanie 
oświadczeń senatorskich zawierających wnio-
ski, uwagi lub pytania – kierowane do członków 
Rady Ministrów, przedstawicieli organów i insty-
tucji państwowych lub samorządowych – także 
poza posiedzeniami Senatu, co pozwoli senato-
rom na bardziej elastyczne korzystanie z takiego 
narzędzia, które przewiduje Regulamin Senatu 
w art. 49, a tym samym przyczyni się do bar-
dziej efektywnego wykorzystywania mandatu 
senatorskiego.

Ta kwestia w komisji budziła najwięcej… no, 
nie powiem, że kontrowersji, ale dyskusji. Nie 
wszystkie te propozycje były być może właściwie 
zinterpretowane przez uczestników tej debaty…

(Głos z sali: To o co tutaj chodzi?)
Trzeba wyjaśnić i wyjaśnialiśmy na posie-

dzeniu komisji, że do tych oświadczeń składa-
nych poza posiedzeniami Senatu z natury rzeczy 
nie będzie się stosowało ograniczenie zawarte 
w art. 49 ust. 1 regulaminu, który nie dopusz-
cza składania oświadczeń dotyczących spraw 
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będących przedmiotem porządku obrad dane-
go posiedzenia. To po prostu jest przepis, który 
nam pozwoli znacznie bardziej efektywnie wy-
korzystywać instytucję oświadczenia w naszej 
pracy parlamentarnej. Senatorowie będą mo-
gli też w tym trybie składać jednorazowo wiele 
oświadczeń bez obawy, że łączny czas ich ewen-
tualnego wygłoszenia przekroczyłby 5 minut. Tak 
więc jeżeli żadne z tych oświadczeń nie będzie we-
dług przyjętych norm przekraczało 5 minut, to 
nie będzie w tym zakresie żadnych ilościowych 
ograniczeń. Pozostaje jednak wiążące i w tym 
przypadku upoważnienie marszałka do odmo-
wy przyjęcia niewygłoszonego oświadczenia, je-
żeli niemożliwe jest ustalenie jego treści lub jeśli 
oczywiste jest, że niemożliwe byłoby wygłoszenie 
tego oświadczenia w ciągu 5 minut.

W trakcie posiedzenia spora część naszej dys-
kusji dotyczyła istoty oświadczenia i porównania 
tej instytucji do instytucji interpelacji czy zapy-
tania poselskiego. Wiemy, że uprawnienia Sejmu 
i posłów w tym zakresie są większe i wynikają 
wprost z konstytucji. Instytucja oświadczenia jest 
tak naprawdę jakimś urobkiem parlamentarnym 
w Senacie. Można powiedzieć, że z uwagi na istotę 
oświadczeń poprzez kolejne kadencje dopracowa-
liśmy się właściwie postrzegania oświadczenia 
przez wiele instytucji, również rządowych, pra-
wie jak interpelacji poselskiej, choć w istocie one 
się ustrojowo i prawnie bardzo zasadniczo róż-
nią. Jednym z głosów w dyskusji była zresztą cał-
kiem ciekawa propozycja, aby w tej sprawie odbyć 
debatę z udziałem konstytucjonalistów, którzy 
zechcieliby w takiej debacie konstytucyjnej opo-
wiedzieć o naszych relacjach i naszych uprawnie-
niach w relacji do uprawnień posłów.

Wreszcie ostatnimi zmianami było dostoso-
wanie Regulaminu Senatu do nowej regulacji, 
jaka została wprowadzona do ustawy o radiofo-
nii i telewizji, tj. wymogu, aby uchwały Sejmu 
i Senatu o odrzuceniu sprawozdania Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji zawierały uzasad-
nienie, co służy pełnemu wdrożeniu dyrektywy 
o audiowizualnych usługach medialnych.

I wreszcie jedyna poprawka, jaka była prze-
głosowana przez komisję. Komisja większością 
głosów wyraziła pozytywną opinię co do propo-
zycji senatora Kwiatkowskiego dotyczącej zmiany, 
która umożliwia powołanie więcej niż 1 zastępcy 
szefa kancelarii. To jest ujednolicenie w tym za-
kresie Regulaminu Sejmu i Regulaminu Senatu. 
To tyle, jeżeli chodzi o sprawozdanie.

Wiem, że do protokołu, do laski marszałkow-
skiej wpłynęły propozycje poprawek, które pew-
nie będą przedmiotem kolejnego posiedzenia 
połączonych komisji, dlatego już teraz, zgodnie 
z regulaminem, wnoszę o wyznaczenie komisjom 
terminu przygotowania dodatkowego sprawoz-
dania w celu przeprowadzenia trzeciego czyta-
nia projektu jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Dziękuję, Panie Marszałku.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji, a zarazem upoważnionego przedstawi-
ciela wnioskodawców. Wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania również pana senatora 
Sławomira Rybickiego.

Pan senator Krzysztof Kwiatkowski zadaje 
pytanie.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo 
Senatorowie! Panie Marszałku!

Chciałbym zapytać o istotę funkcjonowania 
oświadczenia senatorskiego dzisiaj. No, istotą 
pracy parlamentarzysty jest oczywiście praca 
nad ustawami. Ale czy dzisiaj jest tak, że kie-
dy my pracujemy nad projektami ustaw, które 
spływają do nas z Sejmu… Mamy na to 30 dni, 
na ogół taki projekt trafia na pierwsze i jedyne 
posiedzenie Senatu, które jest w tym terminie. 
Czy formuła, która dzisiaj obowiązuje, oparta 
na zapisach regulaminowych jest taka, że… Na 
posiedzeniu Senatu ja nie mogę zapytać w try-
bie oświadczenia o dany projekt ustawy, bo ten 
punkt jest w porządku posiedzenia, np. popro-
sić o dodatkowe informacje, które ułatwiłyby 
mi przygotowanie się do pracy legislacyjnej nad 
ustawą. Nie mogę tego także zrobić przed posie-
dzeniem, bo dzisiaj regulamin tego nie przewi-
duje. Czy więc w praktyce obecna formuła nie 
jest kompletnie dysfunkcjonalna z punktu wi-
dzenia efektywności wykonywania obowiąz-
ków senatorskich i realnej pracy nad projektami 
legislacyjnymi?
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WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.

SenatoR 
sławomir ryBicki 

Dziękuję za to pytanie. Ono jest kluczowe, po-
wiedziałbym, i ono w różnych aspektach było 
omawiane na posiedzeniu. Rzeczywiście obec-
nie regulamin w art. 49 sytuuje oświadczenie 
senatorskie jako uprawnienie senatora, który 
po wyczerpaniu porządku obrad ma możliwość 
wygłoszenia oświadczenia bądź złożenia oświad-
czenia do protokołu. W sytuacji, gdy posiedzenia 
często czy coraz częściej odbywają się co miesiąc 
bądź co kilka tygodni, senator właściwie nie ma 
innych narzędzi wynikających czy to z regula-
minu, czy to z ustawy o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora, poza interwencją senatorską, bo 
to jest takie narzędzie, które nam pozwala pójść 
do urzędu i zapytać, poprosić o dokumenty… No, 
nie ma formalnego instrumentu, aby dopytywać 
organy państwa, instytucje publiczne, przedsta-
wicieli rządu o ważne aspekty związane z naszą 
codzienną pracą, w tym pracą nad ustawami. Tak 
więc wydaje się, że ta propozycja umożliwienia 
składania oświadczeń między posiedzeniami 
uzbroi nas w takie narzędzie, które pozwoli nam 
również lepiej przygotować się do wszystkich 
spraw związanych z pracą nad ustawami będą-
cymi przedmiotem kolejnych posiedzeń Senatu. 
Oczywiście tak.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

To ja też mam pytanie, Panie Senatorze. Czy 
termin odpowiedzi na te oświadczenia pozostaje 
taki sam, czyli miesięczny?

SenatoR 
sławomir ryBicki 

Tak, Panie Marszałku. W tym zakresie nic 
się nie zmienia. W tym aspekcie przepisy regu-
laminu nie ulegają zmianie. Odpowiedź powinna 
być udzielona – no, wiemy, jak jest w praktyce – 
w ciągu 30 dni od momentu, kiedy trafia…

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo. Moje pytanie było w kontek-
ście odpowiedzi na pytania poprzednika.

Pan senator Stanisław Gogacz. Proszę 
uprzejmie.

SenatoR 
sTanisław GoGacz 

Ja mam pytanie do pana senatora przewodni-
czącego, sprawozdawcy. Ja bym prosił, żeby pan 
mi zdefiniował ten zapis, który jest wprowadza-
ny poprawką do regulaminu. Mianowicie chodzi 
mi o sformułowanie „także poza posiedzeniami 
Senatu”. Chodzi tu o te oświadczenia, które są kie-
rowane do Rady Ministrów, przedstawicieli orga-
nów, instytucji itd., itd. O ile w obecnym stanie 
prawnym jest tak, że oświadczenie można złożyć 
tylko w trakcie posiedzenia Senatu, to teraz poja-
wi się dopisek „także poza posiedzeniami Senatu” 
i nic więcej. Pragnę zwrócić uwagę pana senatora 
na to, na co starałem się już w debacie na posie-
dzeniu komisji zwrócić uwagę, że teraz jest pewna 
definicja tego, co to znaczy złożyć… kiedy można 
złożyć oświadczenie senatorskie. W obecnym sta-
nie prawnym jest tak…

(Sygnał timera)
…że oświadczenie senatorskie można złożyć 

ostatniego dnia posiedzenia Senatu. Mamy kon-
kret: ostatniego dnia posiedzenia Senatu. I teraz 
dodajemy, że możemy złożyć oświadczenie rów-
nież poza posiedzeniem. Co to znaczy? Każdego 
dnia, w którym nie trwa posiedzenie Senatu. 
Oczywiście chodzi o oświadczenie 5-minutowe. 
Dziękuję.

SenatoR 
sławomir ryBicki 

Tak, Panie Senatorze. Tak to rozumiem i tak 
to chyba było wyjaśniane przez dyrektora Biura 
Legislacyjnego. W momencie zamknięcia posie-
dzenia następuje czas między posiedzeniami. Od 
momentu zamknięcia posiedzenia możemy skła-
dać oświadczenia osobiście bądź korespondencyj-
nie aż do rozpoczęcia kolejnego posiedzenia. To 
jest okres między posiedzeniami. W momencie 
zamknięcia posiedzenia rozpoczyna się okres po 
posiedzeniu, czyli między posiedzeniami.
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WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
(Senator Stanisław Gogacz: Ale czy to nie po-

winno być uregulowane?)
Panie Senatorze, dopuszczę pana jeszcze do 

głosu. Przepraszam bardzo.
(Senator Stanisław Gogacz: Chciałbym dopy-

tać, czy to nie powinno…)
Nie pan zadaje pytanie.

SenatoR 
sławomir ryBicki 

Mnie się wydaje, Panie Senatorze, że to jest 
do wyinterpretowania. „Między posiedzeniami” 
to znaczy, że od momentu zamknięcia posiedze-
nia do momentu otwarcia kolejnego posiedzenia.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński, proszę 

uprzejmie.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

Chciałbym dopytać o poprawkę nr 1. Ona poja-
wiła się w trakcie pracy komisji, pierwotnie tego 
nie było. Zwiększamy tutaj liczbę możliwych do 
powołania zastępców szefa Kancelarii Senatu – to 
jest uprawnienie marszałka, żeby było jasne – z 1 
do więcej. Po prostu słowo „zastępcę” zamieniamy 
na „zastępców”. Z czego to wynika? Czy są jakieś 
zmiany strukturalne w kancelarii? Czy pan mar-
szałek ma zamiar zatrudnić więcej niż 1 zastępcę? 
Jaka jest tego przyczyna?

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

SenatoR 
sławomir ryBicki 

Panie Senatorze, nie potrafię odpowiedzieć 
na pytanie o zamiary dotyczące funkcjonowa-
nia kancelarii, bo to nie jest kompetencja szefa 
komisji regulaminowej, tylko marszałka i sze-
fa Kancelarii Senatu. Tak więc w tym zakresie 
nie udzielę odpowiedzi panu senatorowi. Był pan 
uczestnikiem posiedzenia tej komisji. Jeśli dobrze 
sobie przypominam, to ta propozycja, przyję-
ta przez połączone komisje, nie była przedmio-
tem debaty. Została zgłoszona przez senatora 
Kwiatkowskiego i przyjęta przez komisję w gło-
sowaniu. Nawet sobie tu wynotowałem, że 18 
senatorów było za, 2 – przeciw, 10 wstrzymało 
się od głosu. Nie debatowaliśmy nad tą popraw-
ką. W debacie chyba umknęła nam ta zmiana. 
Przyjęliśmy ją większością przy tylko 2 głosach 
przeciw. Przypominam sobie słowa wypowie-
dziane podczas zgłaszania tej poprawki. Senator 
wnioskodawca powiedział, że to ma ujednolicić 
przepisy. To jest sformułowane w Regulaminie 
Sejmu w taki właśnie sposób i to jest ujednolice-
nie. Tak sobie przypominam naszą krótką roz-
mowę w tym zakresie.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Czerwiński jeszcze raz.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Właśnie to wytłumaczenie wzbudziło mój nie-

pokój, ale największe smaczki zostawiamy zawsze 
na koniec. Jeśli w ten sposób wprowadzamy moż-
liwość powoływania więcej niż 1 zastępcy, to coś 
jest tutaj nie tak. To nie tak powinno być robione, 
nie przez tego typu zmiany regulaminowe. A ar-
gument, że ujednolicamy to z tym, co się dzieje 
w Sejmie… Proszę państwa, to są jednak róż-
ne kancelarie, mają różne zakresy obowiązków, 
różna jest liczba podległych im, w cudzysłowie 
oczywiście, czy obsługiwanych przez nie osób – 
460 posłów i 100 senatorów. Jestem trochę zanie-
pokojony, ale być może to się wyjaśni w trakcie 
dyskusji.



drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

178

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 stycznia 2022 r.

SenatoR 
sławomir ryBicki 

Panie Senatorze, ja przedstawiłem w miarę 
wiernie – tak mi się wydaje – to, co się działo 
w komisji. Mogę tylko powtórzyć, że zarządza-
nie Kancelarią Senatu i status kancelarii to jest 
jednak domena marszałka. My tylko stwarzamy 
możliwość, z której marszałek skorzysta bądź nie. 
To już jest jego wyłączna prerogatywa. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Pani senator Danuta Jazłowiecka. Proszę 

uprzejmie.

SenatoR 
danuTa Jazłowieck a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy są jakieś narzędzia, które 

w wypadku, kiedy nie ma odpowiedzi na wysłane 
oświadczenie, pozwalają reagować na brak takiej 
odpowiedzi?

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SenatoR 
sławomir ryBicki 

Są takie narzędzia regulaminowe, aczkolwiek 
bardzo miękkie. Marszałek może w ramach… 
No, to wynika z kompetencji marszałka, który 
stoi na straży godności Senatu i uprawnień se-
natorów. Może on wystąpić do adresata takiego 
oświadczenia i wyrazić oczekiwanie, żeby ta od-
powiedź nastąpiła. Ale tutaj nie ma oczywiście 
możliwości twardej, materialnej egzekucji. Nie 
można nic zrobić adresatowi naszego oświadcze-
nia. Nie można żadnego deliktu, żadnej sankcji 
wprowadzić. Można tylko zwrócić się do niego, 

żeby przestrzegał zasad dotyczących relacji mię-
dzy władzą wykonawczą i ustawodawczą, żeby 
realizował swoje uprawnienia.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. Czy 

jeżeli przyjmiemy te zmiany dotyczące oświad-
czeń, to ten wymóg, że oświadczenie nie może do-
tyczyć materii poruszanej na danym posiedzeniu 
Senatu… Bo tak jest w tej chwili. Pan marszałek 
zwraca takie oświadczenia. Ja z taką sytuacją 
miałem do czynienia. No, jednak uznano, że… 
Chociaż nie miało to bezpośredniego związku. 
To dotyczyło materii ustawy, ale nie samej usta-
wy. Rozumiem, że od tej chwili tego wymogu nie 
będzie. Jak to należy interpretować? Proszę, żeby 
pan nam to wyjaśnił.

SenatoR 
sławomir ryBicki 

Panie Senatorze, oświadczenia, które do tej 
pory były naszym uprawnieniem, pozostają. 
W dniu posiedzenia Senatu mamy prawo zło-
żyć oświadczenie, osobiście czy do protokołu, 
a wszystkie wymogi są opisane w regulaminie. 
Propozycja, nad którą głosujemy czy debatuje-
my, poszerza te nasze uprawnienia o możliwość 
złożenia oświadczenia między posiedzeniami. 
To może dotyczyć wszystkich spraw objętych 
naszym zainteresowaniem. Kierujemy oświad-
czenia do określonych adresatów, ci adresaci są 
opisani w regulaminie.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję 
bardzo. Pan senator…)

(Senator Jan Maria Jackowski: Chciałbym tylko 
dopytać. Rozumiem, że ta norma, że oświadczenie 
nie może dotyczyć… Mówię o takiej praktycznej 
realizacji tego zapisu. To będzie polegało na tym, 
że jak się składa na posiedzeniu, to nie może do-
tyczyć, ale jak się złoży po posiedzeniu…)



drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

179

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 stycznia 2022 r.

Może pan senator zapytać o kwestie ustawo-
we dotyczące przedmiotu kolejnego posiedzenia 
Senatu, tak aby lepiej przygotować się do pracy 
parlamentarnej.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Jeszcze pan senator Gogacz. Proszę uprzejmie.

SenatoR 
sTanisław GoGacz 

Ja chciałbym nawiązać do pytania pana se-
natora Jackowskiego. Chodzi właśnie o ten zakaz 
składania oświadczeń, które dotykają materii le-
gislacyjnej, jaka była rozpatrywana na ostatnim 
posiedzeniu. No, przecież może się tak zdarzyć, 
że to w ciągu tego samego dnia będzie mieć miej-
sce. Pan marszałek daje znać laską, że to koniec 
posiedzenia Senatu, i tego samego dnia, po tym 
komunikacie, można już, jak rozumiem, takie py-
tania zadawać.

SenatoR 
sławomir ryBicki 

Panie Senatorze, ja odpowiadam, tak jak po-
przednio, na logikę. Zamknięcie posiedzenia na-
stępuje w określony sposób i od tego momentu 
mamy to dodatkowe uprawnienie. Możemy skła-
dać te oświadczenia w tym czasie, ale i w później-
szym czasie, byle między posiedzeniami.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
(Senator Sławomir Rybicki: Dziękuję bardzo.)
Panie Senatorze, to jeszcze ja mam pytanie. 

Ale poza posiedzeniem Senatu oświadczenia będą 
oczywiście składane na piśmie, a nie ustnie. Tak?

(Senator Stanisław Gogacz: Przed marszał - 
kiem…)

Im dalej w las, tym więcej drzew.

SenatoR 
sławomir ryBicki 

Panie Marszałku, na logikę… Tego nie po-
ruszano podczas dyskusji, więc mogę tylko 

grzecznościowo odpowiedzieć. Tak na logikę: 
skoro nie trwa posiedzenie, to nie można nic z tej 
mównicy wygłosić. Ale można wysłać korespon-
dencję, czy to drogą pocztową, czy mailową. Ja 
myślę, że Kancelaria Senatu, jeżeli przegłosuje-
my te poprawki, uzbroi nas w informacje, jak to 
powinno przebiegać.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Sławomir Rybicki: Jeszcze pani 

senator…)
A, jeszcze pani senator Rotnicka. Proszę.

SenatoR 
JadwiGa roTnick a 

Bardzo krótko. Chciałabym właściwie na-
wiązać do tej odpowiedzi pana przewodniczące-
go, bowiem w pkcie 2, dotyczącym właśnie tych 
oświadczeń składanych poza terminem, poza 
trwającym posiedzeniem, mówi się, że jest to 
niezwłocznie przekazywane przez marszałka do 
wskazanych adresatów. To powoduje, że musi-
my mieć jakieś rozporządzenie co do tego, w jaki 
sposób i gdzie tę korespondencję się kieruje. Bo 
to nie może być kierowane do Kancelarii Senatu. 
No, myślę, że warto by było…

SenatoR 
sławomir ryBicki 

Pani Senator, teraz również składamy na ręce 
marszałka oświadczenia kierowane do określo-
nego adresata.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale to tu, na sali… 
Tak?)

Tak, na sali.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Na sali.)
Podobnie będzie ze składaniem koresponden-

cyjnym. Wyśle pani do marszałka oświadczenie, 
które kieruje pani do premiera, do ministra in-
frastruktury czy do dowolnej innej osoby.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale imiennie? 
Do Bogdana Borusewicza, marszałka, czy do 
Kancelarii Senatu?)

Za pośrednictwem marszałka. To mar-
szałek wysyła oświadczenie, żeby podwyż-
szyć jego rangę. Ono nie jest wysyłane przez 



drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

180

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 stycznia 2022 r.

senatora bezpośrednio do ministra, tylko poprzez 
marszałka…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Rozumiem.)
…aby nadać temu oświadczeniu właściwą ran-

gę. I tu się nic nie zmienia.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze, Panie Przewod - 
niczący.

I teraz otwieram dyskusję.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.
(Senator Sławomir Rybicki: Ja jeszcze, Panie 

Marszałku…)
Aha, proszę uprzejmie.

SenatoR 
sławomir ryBicki 

Ja to już raz odczytałem, ale dla poprawności 
regulaminowej…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jeszcze 
raz.)

Żeby stało się zadość naszym regulacjom, po-
proszę o wyznaczenie komisjom terminu przy-
gotowania dodatkowego sprawozdania w celu 
przeprowadzenia trzeciego czytania projektu 
uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Senatu. Ja 
to zrobiłem wcześniej, ale powinienem zrobić to 
na końcu.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie…)
No, uczyniłem to.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

To w ramach dyskusji. Bo ja już otworzyłem 
dyskusję, to był pana głos.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 
Marię Jackowskiego. Proszę uprzejmie.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Brałem oczywiście udział w  posiedze-

niu Komisji Ustawodawczej, na którym łącz-
nie z  Komisją Regulaminową, Etyki i  Spraw 

Senatorskich omawialiśmy ten projekt zmian 
w regulaminie. Chciałbym w swoim wystąpie-
niu skoncentrować się na kwestii oświadczeń, nie 
poruszając już pozostałych rozwiązań, które też 
wywoływały dyskusję. No, m.in. używano argu-
mentu, że skoro, powiedzmy, przedstawiciel rzą-
du przedłuża czas odpowiedzi na pytania… Ale to 
w gruncie rzeczy dosyć rzadko się zdarza. Chociaż 
tak się zdarzało, to trzeba przyznać. No, przecież 
pozostaje norma regulaminowa, że marszałek 
prowadzący może uwzględnić przedłużenie tego 
czasu. Sądzę, że w kwestiach merytorycznych 
będziemy z tego korzystać, jeżeli będzie taka ko-
nieczność. Co do struktury kancelarii czy zastęp-
ców szefa kancelarii, to nie chciałbym się w tej 
chwili szczegółowo wypowiadać.

Skoncentruję się na oświadczeniach. Ja od 
początku, od dnia, w którym zostałem senato-
rem Rzeczypospolitej Polskiej, bardzo sobie ce-
nię ten środek wypełniania mandatu senatora 
Rzeczypospolitej Polskiej. Gdyby państwo prze-
śledzili statystyki, to okazałoby się prawdopo-
dobnie, że jestem w czołówce, wśród tych, którzy 
składają najwięcej oświadczeń, i to nie w jednej 
czy drugiej kadencji, ale we wszystkich kaden-
cjach, w których zasiadałem w Senacie, bez wzglę-
du na to, kto był w opozycji, a kto był u władzy. 
Ponieważ staram się w ten sposób wykonywać 
mandat senatora, te moje oświadczenia są naj-
częściej pokłosiem spotkań z wyborcami, skut-
kiem sygnałów, które do mnie jako do senatora 
napływają.

Ubolewałem przez lata, że niestety nie mamy 
takiego uprawnienia, jakie ma każdy poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Do niedawna nie 
było to jeszcze składane elektronicznie, ale każdy 
poseł teoretycznie mógł o szóstej rano przynieść 
do sekretariatu marszałka Sejmu 1 tysiąc inter-
pelacji. No, mówię o teoretycznej sytuacji. I one 
musiały być przyjęte, zadekretowane, przesłane 
itd. Sytuacje, w których ktoś składał kilkaset dość 
podobnych interpelacji, już się w Sejmie zdarza-
ły. Wystarczyło chociażby zadać pytanie wójto-
wi, burmistrzowi czy prezydentowi. No, ile jest 
gmin? Ponad 2 tysiące 800. To były podobne py-
tania, np. o to, jakie skutki dana regulacja wywoła 
na terenie takiej czy takiej gminy. Teoretycznie 
taką interpelację można było złożyć wielokrotnie. 
Tego właśnie instrumentu zazdrościłem posłom.

Powiedziałbym coś, o czym może mniej się 
mówi u nas. Otóż interpelacja jest jednak opisa-
na w prawie inaczej niż oświadczenie. I to też… 
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Nie chcę tego tematu teraz rozwijać, ale to jest 
dość istotna przesłanka. Wydaje mi się, że po-
ziom odpowiedzi na oświadczenia czy interpela-
cje, terminowość, a wiemy, że różnie z tym bywa, 
świadczy o jakości władzy, bo pytania są zazwy-
czaj kierowane do aktualnie rządzących i dotyczą 
spraw związanych z bieżącymi wydarzeniami czy 
procesem legislacyjnym. Dlatego zaproponowaną 
zmianę w regulaminie przyjmuję z dużą satys-
fakcją. Uważam, że dobrze się stało, i cieszę się, 
że de facto zostaje też zniesiony limit ilościowy 
czy objętościowy. Ja pamiętam, jak pan marszałek 
Borusewicz był… Kadencja w latach 2011–2015 to 
była kadencja ósma. Tak? Czy dziewiąta? To była 
dziewiąta kadencja, pan marszałek był marszał-
kiem. Ja złożyłem kiedyś 40 jednobrzmiących in-
terpelacji, ale do różnych instytucji. I ówczesna 
szefowa kancelarii, pani minister Polkowska, 
zwróciła mi uwagę, że przekroczyłem czas 5 mi-
nut. Faktycznie, jeśli chodzi o objętość, o liczbę 
znaków, czyli liter, to było to przekroczone, ale 
dzięki uprzejmości pana marszałka udało się ja-
koś wypracować sposób interpretacji tego fak-
tu. Przytaczam to w tej chwili jako anegdotę, ale 
jednak pokazuje ona, że jest tu pewne ogranicze-
nie, szczególnie jeżeli wymagane jest np. dołącze-
nie dokumentów źródłowych, które siłą rzeczy 
są obszerne, jakichś załączników i tego typu do-
datków. Uważam, że takie oświadczenia, powie-
działbym, na cito będą składane na posiedzeniu, 
a takie bardziej problematyczne, wymagające 
załączenia jakiegoś kompletu dokumentów będą 
składane zgodnie z nowym zapisem regulamino-
wym. Oceniam to bardzo pozytywnie, ponieważ 
w ten sposób poszerza się możliwość wykonywa-
nia przez nas mandatu, który sprawujemy z woli 
wyborców. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam niestety negatywny stosunek do zmian, 

które są proponowane. Jestem wśród osób, któ-
re na posiedzeniu komisji głosowały przeciw. 

Postaram się wytłumaczyć, dlaczego te zmiany 
są złe. Są takie, które są oczywiste, to jest jedna 
z tych zmian. Mianowicie zmienia się, nazwał-
bym to, zewnętrzne otoczenie. W tym wypadku 
została uchwalona nowelizacja ustawy o radio-
fonii i telewizji i zmieniły się nieco kompetencje 
Senatu, co musimy uwzględnić w regulaminie. 
W przypadku takich, nazwałbym to, zewnętrz-
nych przyczyn jest oczywiste, że trzeba to 
uwzględnić w naszym regulaminie. Nie ma się 
co nad tym zatrzymywać.

Inaczej jest w przypadku zmiany z punktu 
pierwszego. To, o czym wcześniej mówiłem, to 
jest punkt szósty. Chodzi mianowicie o niewinne 
w sumie zastąpienie słowa „zastępcę” – pan mar-
szałek powołuje zastępcę – na słowo „zastępców 
szefa Kancelarii Senatu”. I jest teraz pytanie: co 
jest przyczyną? Oczywiście można, w cudzysło-
wie, kręcić, mówić, że to jest dostosowanie itd. No 
ale ten przepis jest… Taka kompetencja była bo-
dajże dodana dla marszałka w czerwcu tamtego 
roku, więc trochę czasu minęło. Czy to nie jest tak, 
że po prostu chodzi o to, żeby… Nawiasem mó-
wiąc, zaznaczę, że o zastępcach szefa Kancelarii 
Senatu jest mowa tylko w tym jednym przepisie. 
Czy to nie jest tak, że w ten sposób otwieramy 
ścieżkę do rozbudowania kadrowego Kancelarii 
Senatu? Z punktu widzenia kompetencji czy obo-
wiązków, które wypełnia ta jednostka, ta instytu-
cja… Nie przybyło ich zbyt wiele, mówmy wprost. 
Chciałbym się przynajmniej dowiedzieć od wnio-
skodawcy – mam nadzieję, że to usłyszę – dla-
czego tak jest.

Ale są sprawy jeszcze bardziej poważne, 
a mianowicie – kwestia oświadczeń. No, więk-
szość z nas, jak widzę, jest entuzjastami tego prze-
pisu, żeby można było składać oświadczenia poza 
posiedzeniem. Ja nie bardzo, bo my w ten sposób 
chcemy się troszeczkę upodobnić do Sejmu. Nie 
powinniśmy na siłę upodabniać się do Sejmu – 
z 2 przyczyn. Przyczyna pierwsza jest oczywista: 
jedynie Sejm, a nie Senat właśnie – mimo że te 
izby często są traktowane jako równoległe – je-
dynie Sejm ma konstytucyjny obowiązek kontroli 
pracy rządu, Rady Ministrów. To oznacza, że nam 
ten przywilej nie przysługuje, a to także oznacza, 
że metodą, nazwałbym to, pewnego rodzaju za-
właszczenia, w cudzysłowie oczywiście, metodą 
walki w boju, myśmy sobie jakby wyrąbali, też 
w cudzysłowie, większy zakres oświadczeń. Bo 
nasze oświadczenia obejmują i interpelacje sej-
mowe, i pytania sejmowe, i oświadczenia sensu 
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stricto sejmowe. A jeśli tak, to one mają, powie-
działbym, większe znaczenie. Czasami przecież tu 
są składane oświadczenia podpisane przez grupę 
senatorów, a tylko przez 1 wygłaszane, mają na-
wet pewnego rodzaju konotację polityczną. Co to 
oznacza? To oznacza, że powinny być też inaczej 
stosowane, według mnie. Tzn. nie wolno, nie po-
winniśmy nimi zbytnio szafować. Ja jestem so-
bie w stanie wyobrazić taką sytuację, że tak jak 
w Sejmie mogą się tutaj znaleźć osoby, które będą 
miały na koncie 1 tysiąc 800 oświadczeń w ciągu 2 
lat, czyli 2 oświadczenia dziennie, pisane świątek, 
piątek. No, bo proszę zauważyć – tego nie spraw-
dza już nikt, nie mówimy tego do publiczności, 
nie wygłaszamy tych oświadczeń, to mogą robić 
nam pracownicy biura. Rozpocznie się jakiś taki 
dziwny wyścig i te oświadczenia stracą na zna-
czeniu, bo jednak mimo wszystko oświadczenie 
wygłoszone w ciągu 5 minut do publiczności, na 
ogół tylko 1, ma pewne większe znaczenie.

Ale jeszcze gorsze są zmiany z punktów 2, 4, 
5, a mianowicie pewnego rodzaju ograniczenie 
pracy czy też debaty senackiej. Często mówimy, 
że Senat jest izbą ref leksji, zadumy i ref leksji. 
No, można oczywiście w ciszy prowadzić reflek-
sję, ale lepiej jest w dialogu z drugą osobą. Nie 
musimy tutaj naśladować Sejmu. Możemy rze-
czywiście poświęcić więcej czasu, bo my się nie 
zajmujemy wszystkimi projektami, a tylko tym, 
co wyjdzie z Sejmu już po przepracowaniu wstęp-
nym, czyli ustawami. Dlatego też nie ograniczał-
bym… Bo to nie są ograniczenia co do senatorów, 
jeśli chodzi o czas wystąpień, ale ograniczenia co 
do podmiotów zewnętrznych, przedstawicieli ze-
wnętrznych, Rady Ministrów, także innych, któ-
rzy mają prawo zabrać głos, a także wypowiedzieć 
się na jakiś temat, a również tych, którzy przed-
stawiają stanowisko np. Senatu w jakiejś sprawie. 
To czasami wymaga więcej czasu, niż tu jest dane, 
ale to pan marszałek może zaingerować z punktu 
widzenia, nazwałbym to, utylitarnego – widzi, 
że potrzeba więcej czasu. Ale to jest trochę nie-
eleganckie, bo to na ogół nie dotyczy senatorów. 
Zapraszamy gości, oni grzecznie wysłuchują, co 
mamy do powiedzenia, a potem im się z defini-
cji ogranicza czas. Oczywiście można wydłużyć, 
ale to już musi być prośba itd. No, to musimy się 
zdecydować, czy chcemy, żeby goście przychodzili 
tutaj do nas, żeby prezentowali stanowisko swo-
je, podmiotów, organów, które reprezentują… Bo 
często mamy pretensję, że kogoś nie ma, przed-
stawiciela wnioskodawców czy też przedstawicieli 

akurat rządu. Czy chcemy, żeby oni tutaj przy-
chodzili i mieli pełnię praw, tak to nazwijmy, któ-
rych my nie ograniczamy, czy też chcemy, żeby ci 
goście byli w pewnym sensie w jakimś ordynku, 
zachowywali się tak, jak my im nakazujemy? Ja 
uważam, że powinniśmy przyjąć pierwszą me-
todę, czyli jeśli gość chce wystąpić czy też regu-
laminowo powinien wystąpić, to powinien mieć 
czas, może nie nieograniczony, przecież pan mar-
szałek też może w drodze wyjątku utemperować 
takiego gadułę, ale powinno być raczej tak, że 
gość ma pełną swobodę wyrażenia swoich my-
śli, wypowiedzenia się, bo na ogół wypowiada się 
raz, wyjątkowo 2 razy, bo tyle razy może chyba 
przedstawiciel rządu. To po prostu zmienia cha-
rakter Senatu, i te oświadczenia, i ograniczenie 
czasu wystąpień osób z zewnątrz. To jest to, co 
jest w tym druku, jeśli chodzi o zmiany.

Tyle że, tak jak powiedziałem, zmiany 
w Regulaminie Senatu powinny być właściwie 
reakcją na to, co przynosi świat zewnętrzny, 
albo na jakieś problemy, które wynikły po prostu 
z praktyki stosowania regulaminu. I ja widzę ta-
kie punkty, ale one niestety nie znalazły się w tym 
projekcie. Ważne punkty. Mało tego, niektóre są 
bardzo nośne medialnie.

Punkt pierwszy – ja będę mówił właściwie 
tylko o tych historycznych, które się pojawiły 
w trakcie pełnienia kadencji senatora – instytu-
cja wysłuchania publicznego. Ona jest w Senacie, 
ale ona dotyczy tylko projektów. Nie można zor-
ganizować instytucji wysłuchania publicznego 
w odniesieniu do ustaw przychodzących z Sejmu 
z myślą o ich ocenie. Może to i lepiej, ponieważ 
mamy na ich rozpatrzenie krótki okres, ale wie-
lokrotnie było tak, że te nasze 30 dni było wy-
korzystywane tak, że dopiero pod koniec tego 
okresu przysługującego konstytucyjnie myśmy 
zajmowali się jakąś ustawą. Może rzeczywiście 
należałoby się zastanowić nad wysłuchaniem 
publicznym w Senacie przy ocenie ustaw, czyli 
w trybie legislacyjnym. To jest pierwsza kwestia. 
Tego tutaj nie ma.

Kwestia druga to doradcy, nazwałbym to, kon-
stytucyjni. Został powołany Zespół Doradców 
do spraw kontroli konstytucyjności prawa przy 
Marszałku Senatu. Oczywiście pan marszałek 
może powołać każdy zespół do dowolnych spraw, 
ale pewne prerogatywy w państwie są zawarowa-
ne czy kompetencje przynależą określonym orga-
nom. Nie wiem, czy dobre jest to, że Senat próbuje 
– mówię, że próbuje, bo nie ma takich uprawnień 
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– oceniać konstytucyjność ustaw. Niech się tym 
zajmie po prostu Trybunał Konstytucyjny. Ciągłe 
występowanie… Był taki okres, nazwałbym to, 
napięcia, teraz on troszeczkę zelżał i już nie ma 
tego typu wystąpień.

(Sygnał timera)
Był taki czas, że każdy, kto wychodził na mów-

nicę, mówił o konstytucyjności ustaw.
(Sygnał timera)
I ostatnie 2 kwestie, Panie Marszałku, powiem 

o nich krótko, ale są ważne według mnie.
Instytucja immunitetu. Rzeczywiście w usta-

wie o wykonywaniu mandatu posła i senatora 
jest pewnego rodzaju wstępna procedura bada-
nia wniosku o uchylenie immunitetu przez pana 
marszałka, panią marszałek w przypadku Sejmu, 
bo to jest chyba rozwiązane równolegle, tzn. sto-
suje się i tu, i tu. Tak, tyle że nie można dopro-
wadzić do takich sytuacji, w których przez to 
badanie formalne blokowany jest wniosek o uchy-
lenie immunitetu, bo o tym, czy uchylić immuni-
tet, czy nie, to może…

(Sygnał telefonu komórkowego)
Przepraszam.
…Izba in gremio, czy to jest Sejm, czy Senat. 

Potem mamy taki oto przypadek – to akurat do-
tyczy pana marszałka Borusewicza – że musi za-
jąć stanowisko, ja mówię „musi zająć stanowisko” 
i formalnie oceniać wniosek, a takich uprawnień 
nie daje panu marszałkowi, oczywiście żadnemu, 
żaden dokument, oprócz tej ustawy. Naturalnie, 
można oceniać, ale według mnie ta ocena nie 
może doprowadzić do takiej sytuacji, że wnio-
sek o immunitet, bieg rozpatrywania tego wnio-
sku będzie kończony przez 1 osobę. A w tej chwili 
mamy taką sytuację. Ona jest nośna medialnie. 
Wiadomo, o co chodzi.

I ostatnia kwestia to deprecjacja instytucji 
uchwały Senatu. Ja o tym mówiłem z tej mówni-
cy wielokrotnie. Ostatnio coś się stało z uchwała-
mi Senatu – nie ze wszystkimi, żeby było jasne, 
pod niektórymi ja się podpisywałem – że stały 
się wyrazem takiej, przepraszam za wyrażenie, 
bieżączki, narzędziem do tego, żeby prezentować 
stanowisko nie Senatu, ale pewnej jego części, tej, 
która akurat ma 2 głosy więcej. Można, od tego 
jest logo Senatu, f lagi, konferencja prasowa, in-
stytucja, ale według mnie nie poprzez uchwa-
łę Senatu, ponieważ uchwały Senatu mają inne 
znaczenie.

Mówiłem o  4 problemach, których ta no-
welizacja Regulaminu Senatu nie przewiduje, 

w ogóle ich nie rusza. Dziękuję. Przepraszam za 
przedłużenie.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie Senator i Panowie 
Senatorowie!

My w kontekście obecnych regulacji, które 
funkcjonują w Senacie w oparciu o ten regula-
min, w praktyce mamy utrudnione wykonywanie 
naszych obowiązków. Dziękuję panu przewodni-
czącemu Rybickiemu, który, odpowiadając na 
pytanie, pokazał nam, jak to w praktyce wyglą-
da. Ci, których reprezentujemy, a każdy z nas re-
prezentuje określoną grupę obywateli, chociaż 
oczywiście mandat jest wolny… W praktyce repre-
zentujemy wszystkich, ale w sposób szczególny to 
ci, którzy korzystają z naszej pracy parlamentar-
nej także w biurach poselskich, zwracają się do 
nas z różnymi pytaniami. Większość tych pytań 
albo duża ich część dotyczy spraw bieżących, tak-
że związanych z pracami legislacyjnymi. Jest rze-
czą absolutnie paradoksalną, że żaden z nas nie 
może zapytać o takie sprawy bieżące dowolnego 
ministra w kontekście projektów inicjatyw usta-
wodawczych, które się pojawiają. Ja często mam 
pewne wątpliwości co do informacji, danych – tu 
słusznie pan marszałek Borusewicz zwrócił uwa-
gę, że musimy się także zastanowić co do termi-
nów, ale dzisiaj nie jest to przedmiotem naszej 
pracy – i w praktyce jesteśmy ubezwłasnowol-
nieni. Przed posiedzeniem Senatu nie możemy 
o te rzeczy zapytać, bo zgodnie z przepisami, 
które w tym zakresie obowiązują, nie możemy 
zgłosić oświadczeń senackich poza posiedzenia-
mi, natomiast na posiedzeniu nie możemy zło-
żyć oświadczenia odnośnie do punktu, który jest 
przedmiotem obrad Senatu. No a przecież to są 
sprawy, które interesują tych, których reprezen-
tujemy. W dużej części oni nas nie pytają o sprawy 
historyczne, a o sprawy bieżące, związane wła-
śnie z tymi kwestiami, które są przedmiotem 
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obrad parlamentu. Dlatego uważam, że ta zmia-
na jest zmianą absolutnie kluczową z punktu wi-
dzenia wizerunku Senatu.

Zgadzam się, że zawsze istnieje obawa in-
flacji, nadmiernego wykorzystywania tego na-
rzędzia, no ale przecież opinia publiczna potrafi 
takie osoby ocenić. Najnowszy przykład, którzy 
wszyscy pamiętamy, to przykład posła Mejzy, któ-
ry w Sejmie zgłosił interpelacje tej samej treści 
dotyczące wszystkich gmin albo w swoim okrę-
gu wyborczym, albo w województwie lubuskim, 
zresztą w przypadku posłów to jest chyba tożsa-
me… Nie, w województwie lubuskim są 2 okręgi 
wyborcze. Takie postawy, takie hurtowe skła-
danie czy to interpelacji, czy to oświadczeń po-
winniśmy oczywiście piętnować, ale jeżeli każdy 
z nas obecnych na tej sali chce przygotowywać się 
do dobrego wykonywania przez siebie obowiąz-
ków, to nie powinien zostać pozbawiony takich 
możliwości. Zresztą ten pogląd wspiera doktryna. 
Mam przed sobą opinię, a w zasadzie komentarz 
do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Garlickiego, który w komentarzu do konstytu-
cji słusznie wskazał, że sprawowanie mandatu 
obejmuje wszystkie działania zarówno posła, jak 
i senatora w parlamencie związane z udziałem 
sprawowania władzy przez naród, a więc reali-
zacją konstytucyjnych uprawnień. Przecież te 
oświadczenia senackie umożliwiają nam reali-
zację konstytucyjnych uprawnień, lepsze przy-
gotowanie się do pracy legislacyjnej. Dlatego nie 
mam absolutnie żadnych wątpliwości, że to roz-
wiązanie jest rozwiązaniem korzystnym, celo-
wym i uzasadnionym.

Kompletnie nie porównywałbym sytuacji 
Sejmu i Senatu, bo proszę zwrócić uwagę, co jest 
w naszej propozycji: wystąpienie osoby zabierają-
cej głos nie może trwać dłużej niż 30 minut, ale, 
uwaga, marszałek może to wystąpienie przedłu-
żyć. Jest to zapisane wyjątkowe liberalnie i wy-
chodzi to naprzeciw konkretnym sytuacjom, które 
mogą mieć miejsce. Szanowni Państwo, sam py-
tałem i byłem pytany, bo wykonywałem zarówno 
obowiązki posła, a teraz senatora, jak i przedstawi-
ciela administracji rządowej czy to jako minister, 
czy jako prezes NIK. My dzisiaj mamy kuriozalne 
sytuacje, ale nie w tej Izbie. Szanowni Państwo, 
nie wiem, czy wiecie, jaka jest praktyka w Sejmie. 
Prezes Najwyższej Izby Kontroli, przedstawiający 
w wymiarze finansów publicznych najważniejszy 
dokument w ciągu roku w każdym państwie demo-
kratycznym, ma 15 minut – podkreślam: 15 minut 

– na przedstawienie analizy wykonania budżetu 
państwa i założeń polityki pieniężnej za dany rok 
wraz z uchwałą w sprawie udzielenia lub nieudzie-
lenia absolutorium rządu. 15 minut na to, żeby 
przedstawić kilkusetstronicowy dokument – taka 
jest praktyka w drugiej Izbie. Na szczęście między 
Sejmem i Senatem w tej sprawie jest przepaść. My 
poważnie traktujemy gości, którzy tutaj przycho-
dzą, jeżeli chcą oczywiście z tych uprawnień ko-
rzystać. Są takie osoby, które… Na przykład prezes 
Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska ni-
gdy nas nie zaszczyciła obecnością, mimo że ma 
ustawowy obowiązek przedstawienia sprawoz-
dania z działalności Trybunału Konstytucyjnego. 
Dlatego nie mam żadnej wątpliwości, że te zmiany 
idą w dobrym kierunku.

Oczywiście każdy z nas, przyglądając się tym 
zmianom, pewnie zauważy kolejne rzeczy – ta 
dyskusja nawet to pokazuje – które wymagają 
analizy. Ja wspólnie z panem senatorem Bosackim 
zgłosiłem jeszcze 1 poprawkę. Ta poprawka mówi 
o tym, że marszałek Senatu umożliwia kandyda-
towi na stanowisko albo osobie kandydującej na 
stanowisko odpowiednie przedstawienie swo-
jej kandydatury albo złożenie wyjaśnień, a tak-
że udzielenie odpowiedzi na pytania senatorów. 
Co do czasu wystąpień stosuje się odpowiednio 
przepisy regulaminowe. Było rzeczą ułomną… 
Ja sam czułem się zakłopotany, jak mieliśmy sy-
tuacje związane z określonymi kandydaturami 
i tak naprawdę musieliśmy szukać jakiegoś wyj-
ścia z sytuacji poprzez zadawanie pytań kandy-
datowi… Bo formuła regulaminu uniemożliwiała 
prezentację tego kandydata. Mam nadzieję, że ta 
poprawka pogodzi wszystkich i uznamy, że jest 
ona uzasadniona. Chodzi o to, żeby ten kandydat 
mógł się przedstawić.

Co do poprawek związanych z zapisami do-
tyczącymi ustawy o radiofonii i telewizji… Tak, 
trzeba te zapisy dostosować.

Co do zapisów odnoszących się do struktu-
ry wewnętrznej Kancelarii Senatu… Tak, ta po-
prawka ujednolica zapisy Regulaminu Senatu 
i Regulaminu Sejmu. 

Czy w przyszłości powinniśmy się jeszcze 
nad regulaminem zastanawiać, obserwować 
w praktyce, czy jakieś zmiany nie są wymagane? 
Tak, powinniśmy, bo życie oczywiście cały czas 
przedstawia nam nowe okoliczności, nowe fakty. 
Przecież wszystkim nam zależy na tym, żeby jak 
najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Dziękuję 
bardzo.
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WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Mroza.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena - 
torowie!

Powtórzę pewne tezy ze swojego wystąpienia 
na posiedzeniu połączonych komisji odnośnie do 
zmiany Regulaminu Senatu. Pozwolę sobie je wy-
głosić tutaj na posiedzeniu.

Pierwsza kwestia to możliwość zgłasza-
nia oświadczeń senatorskich między posiedze-
niami Senatu. Moi przedmówcy – pan senator 
Czerwiński i pan senator Kwiatkowski – tę kwe-
stię już omawiali. Ja też mam pewnego rodzaju 
wątpliwość, czy my nie pójdziemy tą drogą sej-
mową. No, są tacy posłowie, którzy, nie wiem, na 
wyścigi, w celu polepszenia statystyki składają ja-
kieś kosmiczne liczby interpelacji poselskich. Tak 
jak mówiłem na posiedzeniu komisji, ja w pew-
nym momencie postanowiłem sprawdzić, co oni 
tam piszą. No bo jak można tyle tych interpelacji 
poselskich składać? I okazało się, że często to jest 
tak, że jak porusza się jakiś problem… Te interpe-
lacje się różnią tylko tym, że wklejona jest tam na-
zwa innego miasta. Tak? Czyli jest jakiś problem 
dotyczący sanepidu i jest pytanie, jak to wygląda 
np. w Jeleniej Górze, we wszystkich powiatach 
w danym okręgu, a niekiedy w całej Polsce – tak 
niektórzy wypisują. Wtedy robią za jednym za-
machem 300 interpelacji o tym samym temacie, 
różni się tylko miasto. Ja kiedyś rozmawiałem 
z panem ministrem Adamem Lipińskim, który 
swego czasu pracował w KPRM, i on mówił, że 
tabuny ludzi muszą odpisywać na te interpelacje 
poselskie. Oczywiście jeżeli interpelacja dotyczy 
jakiegoś istotnego tematu, to tak, po to jest.

Interpelacja poselska i oświadczenie sena-
torskie są po to, abyśmy mogli dopytać rząd, do-
pytać ministrów, a także dopytać różne organy 
administracji państwowej. Do tej pory w ramach, 
jak to mówię, pewnej mądrości senatorskiej my 
nigdy czegoś takiego w Senacie… Pan marsza-
łek ma pewnie większe doświadczenie, na pew-
no ma większe doświadczenie, będąc przez wiele 

kadencji marszałkiem… Ja to przeglądałem od 
roku 2015 i powiem, że nikt z senatorów tego 
nie realizował, ale był tu taki jakby ogranicznik, 
o czym mówił senator Jan Maria Jackowski, że 
jak senator chce, to może złożyć maksymalnie 
4, bo to 5 minut jednak blokuje. Pan marszałek 
Borowski mówił, że trzeba zaufać senatorom, że 
nie pójdziemy tą drogą, co kilku czy kilkunastu 
posłów, którzy te interpelacje jakby – nie wiem, 
czy mogę użyć takiego brzydkiego słowa – produ-
kują. Jak się robi ich tysiąc ileś, jak mówił senator 
Czerwiński, to to się mija z celem, nie można co-
dziennie, łącznie ze świątkiem, piątkiem, sobotą 
i niedzielą, po 2, 3 interpelacje… Po co to komu? 
Ale sama instytucja oświadczeń senatorów… to 
jak najbardziej. Tak że tu była moja wątpliwość, 
czy komuś w Senacie nie przyjdzie taka myśl, 
żeby zasypywać rząd taką liczbą interpelacji.

Było podniesione, choćby w  wystąpieniu 
senatora Kwiatkowskiego, że są tematy istot-
ne, ważne, nieraz trzeba szybko uzyskać in-
formacje i  nie ma co czekać do następnego 
posiedzenia, bo czas ma znaczenie. To jest jakiś 
argument, ja nie twierdzę, że nieistotny, nie-
ważny. Ale powiedzmy sobie szczerze, ta odpo-
wiedź na oświadczenie senatorskie czy nawet 
interpelację poselską zawsze jest jakaś wtórna, 
bo to nie jest tak, że my składamy oświadcze-
nie senatorskie i za tydzień, 2 tygodnie mamy 
odpowiedź, często czekamy i czekamy. A więc 
nigdy nie jest tak, że ta odpowiedź jest taka, jak 
byśmy chcieli, bo jest jakiś temat. W Sejmie to 
jest rozwiązane, choć mogę się mylić, ale jest 
pan marszałek Borowski, który był posłem 
i marszałkiem, więc pewnie to wie… Tam jest 
taka formuła, jeżeli się nie mylę, że chyba klub 
może zadać pytania w sprawach bieżących i mi-
nistrowie odpowiadają na nie na danym posie-
dzeniu. Wtedy faktycznie, o czym mówił pan 
senator Kwiatkowski, jest możliwość… Jest ja-
kiś newralgiczny temat i jest możliwość uzy-
skania odpowiedzi w ciągu, nie wiem, 2, 3 dni. 
Jak jest posiedzenie i jak marszałek Sejmu za-
rządzi, kiedy jest punkt, to są te odpowiedzi. 
Wtedy faktycznie zadajemy pytanie na jakiś 
temat, bo coś się dzieje, i mamy odpowiedź ze 
strony ministra. Jednak zawsze ta odpowiedź 
na interpelację poselską czy na nasze oświad-
czenie senatorskie jest mocno opóźniona, bo 
zanim to przejdzie przez biurokrację, zanim ta 
odpowiedź, nawet zakładając, że ministerstwo 
wyrobi się w terminie, a nie zawsze tak jest i nie 
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wynika to z jakiejś złośliwości, tylko z tej masy, 
która jest… Myślę, że to nie rozwiąże problemu.

My mamy pewną wątpliwość… Może nie my, 
niech każdy senator mówi za siebie, ale dyskuto-
wałem z niektórymi kolegami, czy to nie będzie 
tak, że teraz senatorowie będą zasypywali mini-
strów. Pewnie będą jakieś odpowiedzi, tylko pyta-
nie, czy… Ja jeszcze nie spotkałem się z tym, żeby 
jakiś problem został rozwiązany interpelacją czy 
oświadczeniem senatorskim, to jest raczej taka 
informacja, którą można uzyskać. Mam nadzie-
ję, że jeżeli te poprawki zostaną wprowadzone, 
to nikt w Senacie nie będzie szedł drogą niektó-
rych posłów – mówię „niektórych”, bo przecież 
nie wszystkich – i nie będziemy na wyścigi, na 
wyścigi… nie będziemy ścigać się, kto ile może 
tych interpelacji, oświadczeń senatorskich złożyć, 
bo to nie ma sensu. To jest jedna kwestia.

Druga kwestia w tych zaproponowanych po-
prawkach, którą też podniosłem na posiedzeniu 
komisji, to jest to, czy ograniczenie do 30 minut na 
prezentowanie stanowiska, jeżeli chodzi o usta-
wę, jest tak istotne. Ja zadałem panu przewodni-
czącemu Rybickiemu pytanie, czy ktoś tę sprawę 
analizował. Bo ja sobie nie przypominam, aby mi-
nistrowie nadużywali czasu i żeby przedstawia-
nie jakiejś ustawy trwało powyżej 30 minut. Ja od 
2015 r. – chociaż nie mierzyłem nikomu stoperem 
czasu – nie przypominam sobie… Może kiedyś, 
w przypadku jakiejś jednej, bardzo kontrower-
syjnej ustawy ktoś dłużej ją przedstawiał. Ale ja 
nie przypominam sobie czegoś takiego. A więc czy 
my, wprowadzając takie ograniczenie do 30 mi-
nut, i to jeszcze z zapewnieniem takim, że w wy-
jątkowych sytuacjach marszałek może ten czas 
przedłużyć, nie wprowadzamy rozwiązania dla 
czegoś, co w naszej praktyce nigdy nie występo-
wało jako problem? Oczywiście później odpowie-
dzi na pytania czy to ministrów, czy rzecznika 
któregokolwiek, praw dziecka albo praw obywa-
telskich, prezesa IPN, NIK itd., itd… No, te od-
powiedzi są często długie, ktoś np. przez 10, 15 
czy 20 minut odpowiada na jakieś pytanie. I tu 
faktycznie ograniczenie by przyspieszyło spra-
wę, tak. Ja też uważam, że zwięzła odpowiedź jest 
lepsza niż rozwlekanie tematu. Ale wprowadza-
nie akurat takiego jakby ograniczenia w odnie-
sieniu do ministrów… Ja nawet bym powiedział, 
że chyba w naszym interesie jako senatorów jest 
to, żeby minister, przedstawiając ustawę, zrobił 
to dogłębnie, bo wtedy może nie będzie trzeba za-
dawać pytań – tak? Ale ja nie wiem… Być może 

pan przewodniczący dowiedział się już o tym, jak 
to historycznie było, tzn. czy kiedyś któryś z mi-
nistrów przekroczył te 30 minut. Ja jednak od 
2015 r. nie przypominam sobie takich przypad-
ków – chociaż tyle jest tych ustaw, że incydental-
nie mogło coś takiego być. A więc rozwiązujemy 
tu problem, który moim zdaniem nie jest proble-
mem. W innych przypadkach wprowadzenie ta-
kiego ograniczenia jest istotne.

I ostatnia kwestia. Patrząc na zegarek, mam 
nadzieję, że pani marszałek od razu mi ten czas 
na drugi głos doliczy, bo do dyskusji i tak nikogo 
innego nie ma, a jeszcze ze 2 minuty będę…

Trzecia sprawa, którą podniosłem na posie-
dzeniu komisji – a przy tym zauważyłem, że 
pan senator Kwiatkowski z panem senatorem 
Bosackim jakby ubiegli temat, który podniosłem 
w komisji – a mianowicie…

(Sygnał timera)
…przypomniała mi się taka kwestia, że fak-

tycznie, jeżeli chodzi o rzecznika praw obywa-
telskich… My wielokrotnie wybieraliśmy tu 
rzecznika praw obywatelskich – tzn. wielokrotnie 
były takie próby, bo było kilku kandydatów – no 
i ci kandydaci na rzecznika praw obywatelskich 
nie mieli możliwości przedstawiania się. I trzeba 
było im – przepraszam za takie może niewłaściwe 
określenie, ale takie mi się przypomniało – jakoś 
podać piłkę, jak to się mówi, czyli któryś z sena-
torów musiał zadać takie infantylne pytanie: czy 
może się pan przedstawić i powiedzieć coś o swo-
im dorobku? Było tak, bo ten kandydat, którego 
mieliśmy wybrać, nie miał zapewnionego zgodnie 
z regulaminem… I pan marszałek mówił: zgodnie 
z regulaminem ja nie mogę powiedzieć, żeby pan 
w 10 czy 15 minut się przedstawił. A pamiętajmy, 
że… A potem legislatorzy nam powiedzieli, że to 
nie dotyczy… Ja to skojarzyłem z kandydatami 
na rzecznika praw obywatelskich, bo nawet nasi 
koledzy… No, chodzi akurat o koleżankę, panią 
senator Staroń, która nie mogła się przedstawić, 
ale w takiej sytuacji byli też inni kandydaci, pan 
poseł Bartłomiej Wróblewski i jeszcze inni, także 
obecny rzecznik. Tak że zawsze był ten problem. 
A jeszcze legislatorzy powiedzieli, że to generalnie 
dotyczy wszystkich naszych przedstawicieli – na-
szych, tzn. z Senatu. Bo przecież będziemy wy-
bierali i rzecznika, i przedstawicieli do Krajowej 
Rady, jeżeli się nie mylę, do tego zaraz będą wy-
bierani członkowie Rady Polityki Pieniężnej. To 
jest trochę dysfunkcyjna sytuacja, że ci ludzie, 
których my mamy wybrać, stoją przed nami, my 
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możemy ich – w cudzysłowie – odpytywać, a oni 
nie mogą powiedzieć choćby kilku słów o sobie. 
I to jest takie ograniczenie, na które zwróciłem 
uwagę.

Pan prawnik powiedział, że on przygotuje 
w tej sprawie poprawkę i ja tę poprawkę złoży-
łem. Wiem, że jakąś poprawkę w tej materii za-
powiedział też pan senator Kwiatkowski. Ja się 
nie będę upierał, że moja poprawka jest lepsza 
od poprawki panów senatorów Kwiatkowskiego 
i Bosackiego, bo ja nie jestem prawnikiem, ale 
przecież chyba i moją poprawkę, i panów sena-
torów przygotowało Biuro Legislacyjne… Chyba 
że pan senator Kwiatkowski sam ją przygotował 
jako prawnik, a być może tak było, nie wiem. No, 
ja posiłkowałem się tutaj tym rozwiązaniem. Ale 
warto taką poprawkę… Bo kończą się kadencje 
przedstawicieli Senatu w różnych instytucjach 
i będziemy ich wybierali. Warto, żebyśmy, wy-
bierając tych ludzi, dali im szansę na to, żeby 
mogli się przedstawić. Nie wiem, czy te poprawki 
się czymś różnią. Moja różni się chyba tylko tym, 
że nie ma tego ograniczenia czasowego. A pan 
senator coś tam dopisał, że się stosuje odpowied-
nio te ograniczenia czasowe. Nie sądzę, żeby nasi 
przedstawiciele chcieli godzinami się przedsta-
wiać. Argument typu: ja jako szef NIK – to mó-
wił pan Kwiatkowski – miałem tylko 15 minut 
w Sejmie… Ale w Senacie chyba jest trochę inna 
kultura. To wynika też z innej organizacji Senatu 
i z  innej ordynacji wyborczej, ale też inaczej 
funkcjonują te regulaminy. I ja bym nie wpro-
wadzał takich zbytnich ograniczeń czasowych. 
Jak mamy wybrać kogoś na jakąś bardzo istot-
ną funkcję, to warto, żebyśmy mu dali szansę 
na przedstawienie swoich poglądów. Akurat te-
raz będziemy wybierali członków Rady Polityki 
Pieniężnej. Tak się składa, że ja jako członek ko-
misji budżetu miałem możliwość posłuchania, 
co oni mają do powiedzenia, i to było bardzo cie-
kawe w niektórych kwestiach. Ale być może to 
będzie interesowało wszystkich innych senato-
rów, nie tylko tych z komisji budżetu i finansów. 
Poglądy jednego kandydata są np. bardzo cieka-
we w różnych obszarach.

To tyle tych takich uwag, które mi się nasuwa-
ły przy zmianie Regulaminu Senatu…

Ale ja bym też… Bo była taka dyskusja na po-
siedzeniu komisji, co może poseł, a co może se-
nator. Takie dopasowywanie… To był chyba głos 
pana marszałka Borowskiego, jeżeli się nie mylę. 
Chodziło o to, żeby nie ujednolicać tego na siłę. Ja 

się akurat z tym głosem bardzo zgadzam, bo jest 
jednak pewna odrębność Izb. I mam nadzieję, że 
takie wprowadzanie dodatkowych rzeczy, które 
nie zawsze są dobre, nie ma nic wspólnego z tym, 
że jest inna większość w Sejmie i inna większość 
w Senacie. Ona zawsze może być inna i sytuacja 
może się kiedyś odwrócić.

To tyle uwag co do Regulaminu Senatu.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Gabriela Morawska-Stanecka)
Dziękuję, Pani Marszałek. Rozumiem, że zo-

stało to zaliczone jako drugie wystąpienie.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Tak, ma pan zaliczone drugie wystąpienie. 
Dziękuję bardzo.

Proszę o  zabranie głosu pana senatora 
Krzysztofa Kwiatkowskiego – 5 minut.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Pani Marszałek, ja bardzo krótko, w kontek-
ście tej poprawki, o której mówił pan senator 
Mróz…

Może poprawka pana senatora jest lepsza. 
O tym zdecyduje komisja. Podejrzewam, że te za-
pisy są bardzo do siebie zbliżone. Bo nie ma jak 
inaczej zapisać umożliwienia zabrania głosu kan-
dydatowi albo osobie zajmującej odpowiednie sta-
nowisko. Bo to jest zapis regulaminowy, kogo my 
przesłuchujemy.

My z senatorem Bosackim, przygotowując tę 
poprawkę, kierowaliśmy się tym, że dzisiaj w ogó-
le nie ma takiej możliwości. A więc jak wpisaliśmy 
zakres czasowy tej odpowiedzi, który jest odpo-
wiedni do innych regulacji, to z naszego punktu 
widzenia zrobiliśmy rozwiązanie tożsame do za-
pisów odnośnie do innych wystąpień, a jednocze-
śnie w ogóle daliśmy taką możliwość, której do tej 
pory nie było.

Ale to już większość pań i panów senatorów 
zdecyduje, który z tych wariantów jest państwu 
bliższy. Ja się cieszę, że jest wybór. A na pewno 
problem był istotny, bo było to do tej pory nieure-
gulowane. Przyjdzie nam tylko podjąć decyzję, 
którą z tych poprawek będziemy chcieli poprzeć 
w głosowaniu. Dziękuję bardzo.
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WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczer - 

pana.
Dla porządku informuję, że senator Alek-

sander Szwed złożył swoje przemówienie w dys-
kusji do protokołu *, a  senatorowie Marcin 
Bosacki, Krzysztof Kwiatkowski i Krzysztof Mróz 
złożyli wnioski o charakterze legislacyjnym.

W związku z tym, że zostały złożone wnioski 
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Został zgłoszony też wniosek o wyznaczenie 
komisjom terminu do przygotowania dodatkowe-
go sprawozdania w celu przeprowadzenia trze-
ciego czytania projektu uchwały jeszcze na tym 
posiedzeniu Senatu.

Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął ten wniosek.

Nie słyszę głosu sprzeciwu, w związku z czym 
wyznaczam komisjom termin do przygotowania 
dodatkowego sprawozdania w celu przeprowa-
dzenia trzeciego czytania projektu jeszcze na tym 
posiedzeniu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
ósmego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępo-
wania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji 
zadłużenia podmiotów prowadzących gospodar-
stwa rolne.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez Komisję Ustawodawczą. Jest on zawarty 
w druku nr 605, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 605 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, pana sena-
tora Ryszarda Bobera, o przedstawienie wspól-
nego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

SenatoR SPRaWozdaWca 
ryszard BoBer 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

*  Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Mam przyjemność przedstawić w imieniu 
połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Budżetu i  Finansów Publicznych, Komisji 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji sprawozda-
nie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy 
o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowa-
dzących gospodarstwa rolne.

Chcę przypomnieć państwu senatorom, że 
rzeczywiście inicjatywę rozpatrywaliśmy we 
wrześniu, ona przeszła cały proces legislacyjny 
– była to inicjatywa również Senatu – w Sejmie. 
I procedując nad projektem tej ustawy, wyszliśmy 
z założenia, aby chronić rolników przed nieuczci-
wym komorniczym postępowaniem wówczas 
prowadzonym. A było takich przykładów napraw-
dę bez liku.

Istotne zapisy, które tam rzeczywiście wów-
czas wnieśliśmy, chroniąc i zabezpieczając inte-
resy rolników w postępowaniu windykacyjnym… 
Uzgodniliśmy, że poszczególne składniki mienia 
będące przedmiotem windykacji muszą mieć 
opinię uzyskaną przez komornika od izby rol-
niczej, a jeżeli komornik nie zgadza się z opinią 
izby rolniczej, można powołać własnego rzeczo-
znawcę, biegłego, i ta opinia biegłego jest wią-
żąca dla komornika. I wydawało się wówczas, 
że to zabezpieczenie chroni banki przed takim 
postępowaniem… że rzeczywiście jeżeli biegły 
wykaże w swojej opinii, że poszczególne skład-
niki mienia nie są w stanie zabezpieczyć długu, 
to wówczas będzie można prowadzić windy-
kację z całości gospodarstwa. W czasie proce-
dowania zarówno Narodowy Bank Polski, jak 
i Ministerstwo Sprawiedliwości na takie rozwią-
zania się zgodziły.

Ustawa weszła w życie w dniu 10 stycznia, 
czyli 2 dni temu. Okazało się, że rzeczywiście 
jest problem, i to duży problem, ze strony insty-
tucji kredytujących rolnictwo, mam tutaj na my-
śli w sposób szczególny banki spółdzielcze, jak 
również banki komercyjne, 2 banki, które w tym 
sektorze rzeczywiście mają większościowy pa-
kiet skierowany do sektora rolniczego. Problem 
dotyczy również, jak państwo widzą w projek-
cie ustawy, KOWR, który prowadzi restruk-
turyzację gospodarstw rolnych, oraz Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, któ-
ra również ma pakiet wspierający działalność 
rolniczą. I brak tego zapisu, który w tej chwili 
przywołujemy, że banki spółdzielcze będą mogły 
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zabezpieczyć kredyt na księgach wieczystych, 
czyli na majątku rolnika, będzie doprowadzał do 
takiej sytuacji, że nie będą mogły prowadzić ak-
cji kredytowej.

Na tę chwilę… Mieliśmy spotkanie na ten te-
mat, razem z panem senatorem Kwiatkowskim, 
przewodniczącym Komisji Ustawodawczej, 
z przedstawicielami KNF, jak również przed-
stawicielami banków spółdzielczych, i tę wadę 
Komisja Nadzoru Finansowego wskazała jako 
wadę, która może skutkować tym, że banki spół-
dzielcze – również instytucje leasingowe, które 
kredytują rolnictwo – na już udzielone kredyty 
będą musiały tworzyć rezerwę. Wyobraźmy so-
bie, że połączona rezerwa dla tych trudnych kre-
dytów szacowana jest przez KNF w przypadku 
banków spółdzielczych na ok. 200 milionów zł, 
a jeżeli chodzi o banki komercyjne, to na poziomie 
400 milionów zł. Konieczność utworzenia tych 
rezerw będzie miała szczególny wpływ na funk-
cjonowanie małych banków spółdzielczych, które 
nie są w stanie stworzyć takiej rezerwy. Trudno 
im będzie zawiązać konsorcja, żeby spełnić te wy-
mogi prawa bankowego. W związku z tym nastąpi 
prawdopodobnie wypowiedzenie kredytów rolni-
czych, a to skutkować może, doprowadzić może do 
sytuacji nadzwyczajnych. Aby tych sytuacji unik-
nąć… Stąd prośba o wprowadzenie zapisu, który 
był w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości, 
do ustawy, o przywrócenie go.

Chcę w sposób szczególny uspokoić rolników. 
Przywrócenie tego zapisu nie uprości windykacji 
prowadzonej przez komornika, bo komornik dalej 
będzie musiał występować o opinię izby rolniczej, 
a jeżeli nie będzie miał takowej opinii, to będzie 
powoływał biegłego. My przywracamy możliwość 
bieżącego kredytowania. Mamy świadomość, że 
za chwilę rozpocznie się wiosenna akcja rolnicza. 
Mówię o wiośnie rolniczej, o takim normalnym 
prowadzeniu działalności w gospodarstwach rol-
nych. Kredyty obrotowe często będą niezbędne do 
prowadzenia działalności rolniczej.

W dniu dzisiejszy odbyłem również… Pan se-
nator Czerwiński prosił mnie, bym powiedział, 
jakie organizacje rolnicze wypowiedziały się 
pozytywnie w stosunku do zamiaru zmiany tej 
ustawy. W dniu dzisiejszym odbyłem spotka-
nie z Krajową Radą Izb Rolniczych, z samorzą-
dem rolniczym, który rzeczywiście potwierdził 
to, o  czym mówimy w  tej chwili. Na dzisiej-
szym spotkaniu o godzinie 13.00 u pana premie-
ra Kowalczyka również padła prośba, aby Senat 

inicjatywę w brzmieniu, w którym ją przekładam 
państwu, przyjął.

Ta nasza inicjatywa uspokoi sektor finansowy. 
KNF jest w przededniu uruchomienia akcji kon-
trolnych w bankach spółdzielczych. Jeżeli będzie 
taka inicjatywa, to, jak myślę, będzie inne podej-
ście do sytuacji, które będą miały miejsce w tym 
zakresie.

Pragnę serdecznie podziękować panu prze-
wodniczącemu Komisji Ustawodawczej, że w ta-
kim ekstraordynaryjnym trybie procedujemy 
– przepraszam za to – jak również panu marszał-
kowi za to, że wprowadził ten punkt pod obrady 
dzisiejszego plenarnego posiedzenia Senatu. Ta 
ustawa naprawdę jest bardzo pilna i bardzo po-
trzebna. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważ-
nili do ich reprezentowania pana senatora 
Krzysztofa Kwiatkowskiego… Tak? Krzysztofa 
Kwiatkowskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

(Głos z sali: Senator Bierecki.)
Dziękuję bardzo…
(Głosy z sali: Ale jest zgłoszenie.)
A, przepraszam bardzo.
Pan senator Bierecki. Komu zadaje pan pyta-

nie? Panu senatorowi Boberowi czy panu senato-
rowi Kwiatkowskiemu?

Proszę bardzo.

SenatoR 
GrzeGorz Bierecki 

Zadam pytanie panu senatorowi Boberowi, je-
śli państwo pozwolą.

Nie mam uwag dotyczących zakresu windy-
kacji. Wiem, że to niepotrzebny kiks, który wy-
szedł z Senatu i teraz jest naprawiany. To dobrze. 
Ale moje zainteresowanie budzi kwestia zmia-
ny pozycji KOWR w  księdze wieczystej przy 
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zabezpieczeniu z tytułu poręczenia. Bank, który 
wydaje kredyt, otrzymuje to poręczenie. W związ-
ku z czym nie tworzy rezerw. To jest znakomite 
zabezpieczenie. Jednak w przypadku skorzysta-
nia z tego poręczenia KOWR powinien mieć prze-
cież pierwszeństwo właśnie w zaspokojeniu się 
z majątku, „w regresie” do majątku rolnika. Jeśli 
KOWR nie będzie na pierwszej pozycji, to na 
pierwszej pozycji będzie bank, który skorzysta 
z możliwości windykacji, a potem przyjdzie po 
to, czego nie ściągnął z rolnika, do KOWR, który 
będzie w takiej sytuacji, że już nie będzie z cze-
go windykować. Czy braliście pod uwagę ten sce-
nariusz? Bo myślę, że ta relacja, która teraz jest, 
sprawia, że bank musi uzgadniać tak naprawdę 
z poręczycielem te windykacje, wielkość rosz-
czenia, gdyż bank przecież występuje z rosz-
czeniem o kredyt, odsetki, odsetki karne, różne 
opłaty. Czasami tych kosztów się namnoży wię-
cej niż wartość kredytu. Ta pozycja KOWR na 
pierwszym miejscu w księdze wieczystej stano-
wi pewne zabezpieczenie, ale także zabezpiecze-
nie dla rolników właśnie przed tym, żeby banki 
nie wykorzystały swojej przewagi w tym zakresie, 
żeby to roszczenie jednak było racjonalne, ogra-
niczone do wysokości poręczenia. Może warto 
ten element przemyśleć w trakcie dalszych prac. 
Nie chciałbym, żeby doszło do sytuacji, w której 
KOWR przestanie udzielać tych poręczeń, bo jeśli 
realnie nie będzie mógł się zabezpieczać na ma-
jątku kredytobiorcy, to przecież tego poręczenia 
nie udzieli.

SenatoR 
ryszard BoBer 

Dziękuję za to pytanie, Panie Senatorze. Było 
to przedmiotem spotkania, które miało miejsce 
w dniu 5 stycznia w Senacie. W obecności pani 
prezes agencji restrukturyzacji, jak również dy-
rektora generalnego KOWR rozmawialiśmy na 
ten temat. Uczestniczyły w nim 3 centrale banków 
spółdzielczych, ale również 2 największe banki 
spółdzielcze. To ma być przedmiotem uzgodnień, 
bo to trzeba uzgodnić i wyjaśnić na szczeblu ban-
ków spółdzielczych, jak również kasy, która też 
ma swój udział w kredytowaniu sektora rolnicze-
go, tak żeby to ujednolicić. Ten element restruktu-
ryzacji w tej chwili tak naprawdę nie działa. Przez 
te wszystkie lata, w których KOWR miał upoważ-
nienie do przejmowania zobowiązań dłużnika 

i  w  ramach restrukturyzacji rozłożenia tego 
długu… Tak naprawdę dotyczy to 4 gospodarstw, 
2 sprawy są w toku. Ten element z tego wzglę-
du nie działa. Jednak większy problem będzie 
miała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, która dzisiaj ma w pakiecie 1 miliard 
500 milionów zł na udzielenie pomocy pożycz-
kowej w sektorze rolnictwa, dla rolników, żeby 
zabezpieczyć również tę swoją akcję pożyczkową 
i także zabezpieczającą, bo agencja ma też moż-
liwości poręczenia kredytów, podobnie jak Bank 
Gospodarstwa Krajowego, który poprzez tako-
we poręczenie, oczywiście za odpowiednią cenę, 
jest w stanie zabezpieczyć podmioty kredytujące 
rolnictwo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Kwiatkowski.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Pani Marszałek, mam pytanie do pan senato-
ra. Pan senator Bierecki zapytał o rzeczywiście 
bardzo ważną kwestię. Ja dziękuję panu senato-
rowi Boberowi, bo teraz jesteśmy troszkę w sy-
tuacji działania… w sytuacji niecierpiącej zwłoki. 
To zagadnienie, o którym mówił pan senator, jest 
niezwykle istotne, ale my nie jesteśmy w stanie 
w tak krótkim czasie w sposób kompetentny go 
rozstrzygnąć. Myślę, że pan senator Bober już jest 
tak zaangażowany w tę kwestię, że będzie – za-
kładam, że zadam pytanie retoryczne – to moni-
torował. Jeżeli rzecz będzie już uzgodniona w tym 
zakresie, to pewnie nie będziemy wykluczać ja-
kiejś kolejnej…

(Senator Ryszard Bober: Inicjatywy.)
…nowelizacji w tym zakresie.

SenatoR 
ryszard BoBer 

Tak, takie są zapewnienia, że dojdzie do spo-
tkania i rzeczywiście do tych uzgodnień, żeby nie 
było tych konfliktów.
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WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Nie ukrywam, że miałem określone wątpliwo-

ści co do obydwu przepisów, szczególnie do tego 
art. 2, bo to jest nowa materia ustawowa. Przy 
okazji naprawiania błędu w art. 1, tzn. w tym 
art.  1, wprowadzono nową materię, zrobiono 
taką wrzutkę z boku. Dlatego mam proste pyta-
nie: jak to było do tej pory? Ten artykuł funkcjo-
nował, nie było żadnych skarg, przynajmniej do 
nas nie dochodziły. Ja mówię konkretnie o art. 6 
ust. 3, który jest uchylany w art. 2 naszego pro-
jektu. I wszystko było w porządku. I nagle wrzu-
camy taką ustawę, być może konieczną, związaną 
z tą niedoróbką, tak to nazwijmy, chociaż jeszcze 
będę pytał o tę niedoróbkę pana ministra, bo na 
szczęście jest obecny na sali… A, tak jak mówię, to 
nowa materia, więc to nie my ani Sejm jesteśmy 
winni temu…

(Sygnał timera)
…że ten artykuł funkcjonuje w stanie praw-

nym. Do tej pory funkcjonował i jakoś sobie ban-
ki radziły.

SenatoR 
ryszard BoBer 

Do tej pory funkcjonował na podstawie roz-
porządzenia ministra sprawiedliwości i tam rze-
czywiście ten element, który przenosimy w tym 
projekcie ustawy…

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, my 
będziemy mówić o 2 różnych rzeczach. Ja mówię 
o art. 2 i uchyleniu pierwszeństwa KOWR we wpi-
sie do hipoteki. To jest zupełnie co innego. Nie 
mieszajmy tych 2 spraw.)

Ale to jest ta kwestia, o której mówił pan se-
nator Bierecki, że rzeczywiście ona jest zagroże-
niem. A jak to funkcjonowało? To było skuteczne 
i to funkcjonowało w tym obszarze. Jeżeli zaś 
chodzi o restrukturyzację, to nie funkcjonowa-
ło i nie funkcjonuje, o czym już mówiłem, Panie 

Senatorze. Myślę, że w czasie prac nad projektem 
tej ustawy, zarówno w Sejmie w czasie pierwszego 
czytania, jak również w podkomisji, były dysku-
sje, to nie ulega wątpliwości, ale wszyscy zgodzili 
się wówczas, że te zapisy, które były, jak się wy-
dawało, również nie są w sprzeczności z prawem 
bankowym. Tyle mogę odpowiedzieć.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
(Senator Ryszard Bober: Dziękuję.)
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Pan minister Ryszard Bartosik jest, witamy. 

Czy pan minister chce zabrać głos?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik: Tak.)
Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie RolnictWa  
i RozWojU WSi 
ryszard BarTosik 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ustawa z dnia 2 grudnia o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego, która weszła 
w życie z dniem 10 stycznia br., została uchwa-
lona w następstwie uwzględnienia postulatów 
sformułowanych w indywidualnej petycji skiero-
wanej do Senatu. Powołana ustawa uregulowała 
kwestie związane ze szczególną ochroną rolnika 
prowadzącego gospodarstwo rolne w przypad-
ku skierowania egzekucji do należącego do niego 
majątku. Wcześniej problematykę tę normowało 
rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 
5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów 
należących do rolnika prowadzącego gospodar-
stwo, które nie podlegają egzekucji.

Wysoka Izbo, co do zasady rozwiązania za-
warte w ww. rozporządzeniu ministra sprawie-
dliwości znalazły odzwierciedlenie w przepisach 
kodeksu postępowania cywilnego, aczkolwiek z 1 
dość istotnym wyjątkiem, nad którym w propo-
nowanym przez państwa rozwiązaniu się po-
chylamy. Ustawodawca nie uwzględnił regulacji 
zawartej w §5 rozporządzenia. Przepis ten sta-
nowił, że rozporządzenia nie stosuje się w razie 
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równoczesnego skierowania egzekucji do wszyst-
kich nieruchomości wchodzących w skład gospo-
darstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika. 
Pominięcie tego postanowienia ma istotny wpływ 
na proces pozyskiwania środków finansowych 
przez rolnika, warunkiem udzielenia kredytu 
przez instytucje finansowe jest bowiem usta-
nowienie odpowiedniego zabezpieczenia na 
wypadek, gdyby dłużnik nie wywiązał się z zacią-
gniętego zobowiązania. Z kolei brak możliwości 
zaspokojenia roszczenia ze składników majątko-
wych należących do rolnika, a w konsekwencji 
brak możliwości ustanowienia zabezpieczenia – 
de facto taki skutek mogą mieć regulacje kodek-
su w tym kształcie – może prowadzić do tego, że 
rolnicy nie będą w stanie pozyskać finansowania 
prowadzonej działalności rolniczej. To, ogólnie 
rzecz ujmując, istota problemu.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Stanowiska rzą-
du w tej sprawie w tej chwili nie ma. Resort rol-
nictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie 
wnosi uwag do proponowanych przez Wysoki Senat 
rozwiązań. Ja dzisiaj miałem spotkanie z przedsta-
wicielami sektora bankowego, z przedstawicielami 
organizacji związków rolniczych, izb rolniczych. 
I tutaj stanowisko jest jednobrzmiące, popierające 
to rozwiązanie, aby zapis, który był w funkcjonują-
cym dotychczas rozporządzeniu, wprowadzić. Tak 
jak wcześniej powiedziałem, daje to możliwość rol-
nikom kredytowania bieżącej działalności, ale tak-
że inwestowania w swoje gospodarstwa w dłuższej 
perspektywie. Ma to ogromne znaczenie na bieżą-
cą działalność, ale także na pozyskiwanie środków 
zewnętrznych, w tym środków unijnych. I to nie-
dopatrzenie miałoby ogromne konsekwencje, jeśli 
chodzi o działalność rolniczą.

Moim zdaniem należy się pochylić nad uwa-
gą pana senatora Biereckiego, który słusznie za-
uważył tutaj, że KOWR stawiamy w być może, 
dziś teoretycznie, trudnej sytuacji. W związku 
z tym w dalszych pracach należy tę słuszną uwa-
gę rozważyć.

Szanowni Państwo, ministerstwo rolnictwa 
nie wnosi uwag do tego rozwiązania. Dziękuję 
bardzo za uwagę.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 

obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rządu 
związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
pytanie?

Proszę bardzo.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Ministrze, pan de facto to powiedział, ale 
zaraz poproszę jeszcze o doprecyzowanie tej wy-
powiedzi. Kiedy my pierwotnie przyjmowaliśmy 
ten projekt inicjatywy ustawodawczej, nie było gło-
sów sprzeciwu. Ponad podziałami politycznymi 
chcieliśmy wyjść, jak się okazało, nawet dalej, niż 
by pewnie oczekiwało tego środowisko rolników, 
z rozwiązaniami w kontekście zabezpieczenia in-
teresów rolniczych. Praktyczne następstwa, te, 
które… To, co chcielibyśmy jako senatorowie wie-
dzieć… Bo stanowisko środowiska bankowego czy 
firm leasingowych jest nam znane. Ale pan po-
wiedział o bardzo istotnej dla nas kwestii, którą 
pewnie wielu senatorów będzie uwzględniać w mo-
mencie głosowania. Mówił pan, że dzisiaj mieliście 
państwo spotkanie i odbył pan rozmowy z przed-
stawicielami organizacji rolniczych. 

Czy byłaby szansa, jeżeli oczywiście to nie jest 
tajemnica, dowiedzieć się, jakie to były organiza-
cje? Ja pytam wyłącznie po to, żebyśmy nie mieli 
wątpliwości…

(Sygnał timera)
…że te rozwiązania, które teraz chcemy przy-

jąć, wychodzą naprzeciw nie tylko środowisku 
bankowemu, ale przede wszystkim środowisku 
rolniczemu, którego to bezpośrednio dotyczy.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie RolnictWa  
i RozWojU WSi 
ryszard BarTosik 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Spotkanie zorganizowane w dniu dzisiejszym 

właściwie temu służyło, abyśmy zasięgnęli opi-
nii jednej i drugiej strony. Tak jak pan senator 
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powiedział, stanowisko sektora bankowego było 
oczywiste i znane. Ze strony organizacji rolniczych 
był pan prezes krajowej izby rolniczej, który jedno-
znacznie przedstawił swoje stanowisko, takie, aby 
wrócić do rozwiązań, które funkcjonowały dotych-
czas, czyli w rozporządzeniu ministra sprawiedli-
wości. Byli przedstawiciele związków branżowych, 
nie było przedstawicieli wszystkich organizacji. My 
mamy w ministerstwie rolnictwa bardzo szero-
kie forum tych organizacji, jest tam ponad 100 or-
ganizacji. Te, które były reprezentowane… Był też 
przedstawiciel federacji związków branżowych.

Głównymi zainteresowanymi w tej dyskusji, co 
jest oczywiste, byli przedstawiciele rolników, go-
spodarstw towarowych produkujących na rynek. 
Oni, argumentując swoje stanowisko, które jest 
wszystkim znane i jasne, mówili, że nie mogliby 
zaciągać na bieżącą produkcję kredytów obroto-
wych, które są niezmierne konieczne np. na za-
kup pasz przy produkcji drobiu, a także kredytów, 
które wspomagają pozyskiwania środków z róż-
nych programów realizowanych przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Sektor bankowy przedstawiał z kolei argu-
mentację, która odnosiła się do tworzenia rezerw 
finansowych, bo tego wymaga nadzór bankowy. 
Tak więc problemy są z jednej i z drugiej strony.

Mamy też stanowiska poszczególnych izb rol-
niczych z poszczególnych województw. Z tego, co 
się orientuję, jeśli dobrze pamiętam, jest chyba 
1 stanowisko izby, która obstaje przy rozwiąza-
niach, które weszły dziesiątego. To też trzeba tu-
taj powiedzieć. Jest to chyba izba mazowiecka, ale 
nie jestem…

(Głos z sali: Warmińsko-mazurska.)
Warmińsko-mazurska, przepraszam. Pan se-

nator mnie tutaj poprawił, dziękuję bardzo. Jest 1 
takie stanowisko, ale większość organizacji rolni-
czych jest za tym, aby wrócić do rozwiązań, które 
funkcjonowały na mocy rozporządzenia.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Mini - 
strze.

W pracach nad tą ustawą, nad tymi 2 mery-
torycznymi artykułami ja nie widziałem na sali 
żadnego przedstawiciela rolników ani nie widzia-
łem żadnej opinii w internecie. Dlatego spoczy-
wa na panu duża odpowiedzialność. Pan tutaj jest 
w roli rozjemcy, jednocześnie musi pan zaprezen-
tować stanowisko drugiej strony.

Mamy już jeden problem. Ja nie wierzę w to, 
że rolnicy wypowiedzieli się na temat art. 2, wie-
dząc, jakie mogą być jego daleko idące konsekwen-
cje, o których mówił senator Bierecki.

Wracam do art. 1, czyli do tego, co nie zostało 
przeniesione – chodzi bodajże o §5 – z rozporzą-
dzenia do treści ustawy. Z tego, o czym infor-
mowano – może jest inaczej – wynika, że ten §5 
został wyeliminowany z treści ustawy na pozio-
mie sejmowym, w trakcie pracy Sejmu.

(Sygnał timera)
Ja nie wiem, czy to była pomyłka, czy to był 

celowe.
(Senator Ryszard Bober: Nie, nie. Na naszym 

poziomie…)
Proszę?
(Senator Ryszard Bober: Na naszym poziomie, 

Senatu.)
Czy wobec tego to była pomyłka, czy to było ce-

lowe? Pytam, bo nie jestem w stanie odpowiedzieć, 
dlaczego to przywracamy. Ja to w tej chwili rozu-
miem w ten sposób, że wystarczy skierować egze-
kucje do wszystkich nieruchomości i ustawa będzie 
miała wyłamane zęby. Tak czy nie? Nie zadziałają 
zapisy ochronne. Nie zadziała 4-stronnicowa lista 
zapisów ochronnych, bo jest drobny dopisek, że jeśli 
skieruje się egzekucje do wszystkich nieruchomo-
ści wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, to 
przepisy z wcześniejszych artykułów nie obowią-
zują. Chciałbym tylko uzyskać jednoznaczną od-
powiedź, czy to przypadkiem wypadło, czy było to 
celowe, zamierzone. Jeszcze raz: mówię o art. 1. Bo 
co do art. 2, to już wiemy, że będą problemy z tym.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie RolnictWa  
i RozWojU WSi 
ryszard BarTosik 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
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Te zapisy powstały tutaj, w Senacie, i zostały 
przyjęte przez Sejm. Trudno powiedzieć, czy to 
był przypadek, czy to było celowe działanie. Nawet 
jeśli to było celowe działanie, to przyglądając się 
tym rozwiązaniom, sądzę, że intencje były słusz-
ne. No, chcemy jak najbardziej zabezpieczyć rol-
ników. Pamiętamy różne trudne sytuacje. Jakiś 
rolnik miał problemy ze spłatą zadłużenia, a ko-
mornik wchodził mu na gospodarstwo, czyli na 
jego warsztat pracy, całkowicie uniemożliwiając 
mu restrukturyzację czy spłatę tego zadłużenia. 
To tego typu intencje i argumenty stoją za tymi 
rozwiązaniami.

Musimy jednak pamiętać, że jest nadzór fi-
nansowy, że jest prawo bankowe. No, jeśli nie ma 
tego zabezpieczenia, którego bank wymaga, to te 
kredyty po prostu nie są udzielane. Na dzisiej-
szym spotkaniu, które prowadziłem, wypowie-
dzi przedstawicieli strony rolniczej były zgodne 
z proponowanymi tutaj rozwiązaniami. Musimy 
podchodzić do sprawy praktycznie. Producenci, 
szczególnie drobiu, wprost apelują o to, aby jak 
najszybciej te rozwiązania wprowadzić, aby przy-
wrócić to do poprzedniej formy, ponieważ oni nie 
mogą zaciągać w tej chwili kredytów. Banki nie 
chcą im udzielać kredytów obrotowych z powodu 
braku tych zabezpieczeń i oni nie mogą prowa-
dzić produkcji. Przecież wiemy, jak to się odbywa. 
Zaciągane są kredyty na paszę, na środki produk-
cji, a po finalnej sprzedaży tych produktów kre-
dyt jest oddawany. I tak funkcjonuje większość 
gospodarstw wysokotowarowych, produkujących 
towary przeznaczone na rynek. Do tej pory umoż-
liwiało to rozporządzenie. Wedle mojej najlepszej 
wiedzy funkcjonowało to dobrze, nie było żadnych 
skarg organizacji rolniczych.

A ponadto my właśnie rozpoczynamy uchwa-
lanie tego projektu. Będzie jeszcze okazja do roz-
mów i dyskusji z organizacjami rolniczymi. Ja już 
dziś umówiłem kolejne spotkanie sektora ban-
kowego i tej drugiej strony, czyli przedstawicieli 
organizacji rolniczych. Oprócz tego problemu bę-
dziemy rozmawiać też o innych problemach zwią-
zanych z kredytowaniem rolnictwa. Chciałbym, 
aby również te kwestie, o których mówił pan se-
nator Bierecki, były na tym spotkaniu podnoszo-
ne. Chciałbym, aby w tym spotkaniu uczestniczyli 
również przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz dyrektor general-
ny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Tak 
więc ten dialog będzie się toczył. Ja mogę jesz-
cze zobowiązać się tutaj do tego, że my pisemnie 

poinformujemy wszystkie organizacje, które 
są skupione w tym naszym ministerialnym fo-
rum rolniczym, o toczących się pracach nad tym 
zagadnieniem.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie 
Ministrze.

Pan senator Bierecki, jeszcze raz. Proszę 
bardzo.

(Senator Grzegorz Bierecki: Muszę coś zrobić, 
żeby pani częściej na mnie patrzyła.)

(Senator Rober Mamątow: Wystarczy, że bę-
dziesz mówił tak jak ja, to pani marszałek cię za-
wsze usłyszy.)

(Senator Grzegorz Bierecki: Tak?)
Przepraszam, Panie Senatorze Mamątow, ja 

nie pamiętam, żebym pana chociaż raz uciszała.
Proszę bardzo, patrzę na pana, proszę mówić.

SenatoR 
GrzeGorz Bierecki 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Nawet zdjąłem maseczkę.
Ja wiem, że ten projekt jest pilny z powodu za-

mykania roku, ustalania rezerw w bankach spół-
dzielczych itd., rozumiem to. Jednak wydaje mi 
się, że w tej chwili, dokonując tej zmiany, przy-
wołujemy te inne ryzyka, przywracamy do życia 
te inne ryzyka, które właśnie były powodem wy-
kreślenia tego przepisu tu, w Senacie. 

Czy myśmy zadali pytanie: dlaczego to się 
wtedy nie znalazło w tej ustawie? Dlaczego ten 
przepis został wykreślony, choć mieliśmy świa-
domość tego, że w rozporządzeniu ministra spra-
wiedliwości on się znajdował? Dlaczego to nie 
zostało wpisane? Jakie racje, jakie dobro wtedy 
chroniliśmy, wykreślając przepis, który teraz zo-
stanie przywrócony? To pytanie trzeba zadać. To 
pierwsza sprawa.

Po drugie, myślę, że kwestia rezerw w ban-
kach i kwestia sposobu podejścia do kredytowa-
nia rolnictwa mogłyby być rozstrzygnięte poprzez 
aktywne zaangażowanie Komitetu Stabilności 
Finansowej, nie tylko KNF, ale także całego 
Komitetu Stabilności Finansowej, tak aby kre-
dyt na działalność rolniczą był szczególnie trakto-
wany i aby nie podlegał tym samym procedurom 
tworzenia rezerw, obciążania wyników banków, 
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głównie banków spółdzielczych, które są w to za-
angażowane, tak jak w przypadku kredytowania 
innej działalności gospodarczej.

(Sygnał timera)
Tutaj jest wielkie zadanie dla stworzenia in-

nych wag. W tej chwili jest tak, że KNF wrzuca 
wszystko w jeden szymel, nie odróżnia kredytów 
dla gospodarstw rolnych od kredytów na inne ro-
dzaje działalności gospodarczej. W interesie pań-
stwa polskiego, w interesie rolników jest to, aby 
zaczął odróżniać. To nawet nie jest na poziomie 
ustawowym, to jest na poziomie rekomendacji 
wydawanych przez KNF dla banków.

To właściwie nie było pytanie, tylko 
stwierdzenie.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
No właśnie, pytanie.)

Tak więc zakończę pytaniem: co pan na ten 
temat myśli, Panie Ministrze?

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie RolnictWa  
i RozWojU WSi 
ryszard BarTosik 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Oczywiście podzielam ten pogląd, ale pan se-

nator zmotywował mnie do tego, aby na przy-
szłym spotkaniu, o którym mówiłem, pojawili 
się również przedstawiciele KNF, bo wtedy bę-
dziemy mieli pełny obraz sytuacji i ta dyskusja 
będzie jeszcze bardziej merytoryczna. Warto ten 
problem podjąć i o nim podyskutować.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, przepraszam, my się zajmu-

jemy ustawą, która została wrzucona w ostatniej 

chwili, bardzo szybko i bardzo szybko jest pro-
cedowana. Ja państwu przeczytam uzasadnienie 
– to jest to, o co pytał pan senator Bierecki – uza-
sadnienie do ustawy, której my byliśmy autorami, 
ale ona weszła do Sejmu, czyli już z druku sejmo-
wego, w którym to uzasadnieniu jest wyjaśnione, 
dlaczego ten szczęsny lub nieszczęsny §5 z rozpo-
rządzenia nie znalazł się w treści projektu, czym 
teraz niejako musimy się zajmować w art. 1.

Otóż tak. Ponadto w treści projektowanej usta-
wy nie znalazł się odpowiednik §5 rozporządzenia 
z dnia 5 lipca 2017 r. – przypominam, to jest koń-
cówka roku 2020, czyli minęły 3 lata stosowania 
– gdyż w ocenie Senatu… 

(Sygnał timera) 
…wywodzona z tego przepisu norma w prak-

tyce może pozbawiać jakiejkolwiek doniosłości 
ochronę wynikającą z pozostałych przepisów 
statuujących ograniczenia egzekucji skierowanej 
przeciwko rolnikowi prowadzącemu gospodar-
stwo rolne. Powołany §5 przewiduje, iż regula-
cji określających wyłączenia spod egzekucji nie 
stosuje się w razie równoczesnego skierowania 
egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzą-
cych w skład gospodarstwa rolnego prowadzone-
go przez dłużnika. Czyli podmiot, który decyduje, 
jak będzie skierowana egzekucja, czy do wszyst-
kich nieruchomości, czy też nie, decyduje, czy 
można coś z dłużnika ściągnąć, czy też nie. I to 
jest to niebezpieczeństwo, Panie Ministrze. Stąd 
było to…

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Było, Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Czerwiński: Ale to jest teraz ma-

teria tego projektu.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Czerwiński: Wracamy do tego, 

co było.)
Panie Ministrze…

SekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie RolnictWa  
i RozWojU WSi 
ryszard BarTosik 

Ja w sumie zgadzam się z tym poglądem, do-
bre intencje przyświecały wszystkim tym, którzy 
chcieli chronić rolników, i tutaj pełna zgoda. Ale 
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przepisy bankowe, praktyka gospodarcza powo-
dują sytuację taką, jaką mamy czy mielibyśmy 
za chwilę: brak możliwości uzyskania kredytów 
przez rolników. I tutaj nie ma, niestety, Panie 
Senatorze, idealnego rozwiązania.

(Senator Jerzy Czerwiński: Rozumiem.)
Jestem w  tej chwili w  niezmiernie trud-

nej sytuacji. Ale to, aby rolnictwo się rozwijało, 
aby gospodarstwa mogły funkcjonować, właści-
wie funkcjonować, tak jak dotychczas, na mocy 
funkcjonującego dotychczas rozporządzenia, de-
terminuje nas do tego, aby nie wnosić uwag do 
tego rozwiązania. Dysponuję kilkoma pismami 
poszczególnych izb rolniczych i organizacji rol-
niczych, które w obliczu sytuacji, jaka się wy-
tworzyła, wnoszą o to, aby takie rozwiązanie 
wprowadzić w życie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
I informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Aleksander Szwed i Beniamin Godyla złożyli swo-
je przemówienia w dyskusji do protokołu *.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi głosowaniami.

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, informuję państwa, że te-

raz przystąpimy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego, czyli powołania członków Rady Polityki 
Pieniężnej, a  następnie rozpatrzymy punkt 
dziewiąty.

Przed przejściem do punktu dziesiątego, czyli 
powołania członków Rady Polityki Pieniężnej, za-
rządzam 5-minutową przerwę techniczną.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 28  
do godziny 16 minut 36)

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

dziesiątego porządku obrad: powołanie człon-
ków Rady Polityki Pieniężnej.

Wysoka Izbo, w dniu 25 stycznia 2022 r. upły-
wa kadencja 2 członków Rady Polityki Pieniężnej 
powołanych przez Senat. Zgodnie z konstytucją 
oraz ustawą o Narodowym Banku Polskim Senat 
powołuje na 6 lat członków rady spośród specja-
listów z zakresu finansów.

Informuję, że zostali zgłoszeni następujący 
kandydaci: pan Ludwik Kotecki i pan Przemysław 
Litwiniuk.

Witamy panów na posiedzeniu Senatu.
Życiorysy kandydatów zawarte są w druku 

nr 603. Wnioski dotyczące przedstawionych kan-
dydatów marszałek Senatu skierował do Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych. Sprawozdanie 
komisji zawarte jest w druku nr 603 O.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, senatora Pawła Arndta, 
o zabranie głosu i przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
Paweł arndT 

Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Tak jak pani marszałek powiedziała, 25 stycz-

nia kończy się kadencja 2 spośród 3 wybranych 
przez Senat członków Rady Polityki Pieniężnej. 
I w związku z tym do tego czasu powinniśmy po-
wołać na ich miejsce 2 nowych członków.

Marszałek skierował do Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych sprawę powołania kan-
dydatów, oceny kandydatów. I komisja na posie-
dzeniu w dniu 4 stycznia, zgodnie z art. 94 ust. 4 
Regulaminu Senatu, przeprowadziła przesłu-
chania kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej. 
Komisja stwierdziła, że wszyscy kandydaci zo-
stali prawidłowo zgłoszeni i zaopiniowała kan-
dydatów pozytywnie. A tymi kandydatami, jak 
pani marszałek powiedziała, są panowie Ludwik 
Kotecki i Przemysław Litwiniuk.

Pozwolą państwo, że teraz krótko przedstawię 
obu kandydatów. Panowie są na miejscu, gdyby 
moja informacja okazała się niewystarczająca dla 
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państwa, to zawsze będzie można tę informację 
u panów pogłębić.

Może w  porządku alfabetycznym: pan 
Ludwik Kotecki. Pan Ludwik Kotecki odbył stu-
dia ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej, 
a następnie kontynuował zgłębianie zagadnień 
makroekonomicznych na studiach doktoranc-
kich w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole 
Głównej Handlowej. Pracował w Ministerstwie 
Finansów i po 4 latach pracy na stanowisku do 
spraw polityki pieniężnej i sektora bankowego 
w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz 
w Ministerstwie Finansów został zastępcą dy-
rektora tego departamentu, odpowiadając za 
koordynację analiz i  prognoz makroekono-
micznych. Pan Ludwik Kotecki z Ministerstwem 
Finansów związał właściwie większość swojej 
kariery zawodowej. W latach 2008–2015 peł-
nił funkcję wiceministra finansów, pełno-
mocnika rządu do spraw euro oraz głównego 
ekonomisty Ministerstwa Finansów oraz był 
członkiem Komisji Nadzoru Finansowego oraz 
przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego. W latach 2015–2016 jako al-
ternate executive director reprezentował 
w Międzynarodowym Funduszu Walutowym 
Polskę, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, 
Serbię, Szwajcarię, Tadżykistan i Turkmenistan, 
w  Radzie Wykonawczej Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego. W latach 2017–2021 peł-
nił rolę głównego ekonomisty Caritas Polska. 
Był także doradcą do spraw makroekonomicz-
nych Europejskiego Kongresu Finansowego oraz 
Centrum Myśli Strategicznych. Jest dyrektorem 
Instytutu Odpowiedzialnych Finansów, człon-
kiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich, peł-
ni także funkcję doradcy marszałka Senatu do 
spraw ekonomicznych. Nie jest i nie był człon-
kiem żadnej partii politycznej.

Pan Ludwik Kotecki uczestniczył w wielu kon-
ferencjach krajowych i zagranicznych. Może już 
ten temat pominę. Jest autorem wielu artykułów 
z zakresu makroekonomii i polityki gospodarczej, 
polityki fiskalnej i zielonych finansów. Był tak-
że konsultantem Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego i Banku Światowego.

Teraz pan Przemysław Litwiniuk.
Pan Przemysław Litwiniuk ukończył 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. Uzyskał tytuł zawodowy ma-
gistra, a następnie tytuł naukowy doktora nauk 
prawnych. W  okresie studiów doktoranckich 

w Katedrze Prawa Konstytucyjnego realizował 
badania nad problematyką samodzielności fi-
nansowej jednostek samorządu terytorialnego. 
Wykonuje zawód radcy prawnego, przynależąc 
do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. 
Od 2011 r. jest zatrudniony w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, począt-
kowo na Wydziale Nauk Ekonomicznych, obec-
nie w Instytucie Ekonomii i Finansów w Katedrze 
Finansów jako nauczyciel akademicki. Pełni 
funkcję kierownika studiów podyplomowych: 
administracja i finanse publiczne oraz prawo 
podatkowe, kadry i  płace. Prowadzi działal-
ność naukowo-badawczą w dyscyplinach: nauki 
prawne oraz ekonomia i finanse. Jest autorem lub 
współautorem 10 monografii naukowych z zakre-
su nauk ekonomicznych i nauk prawnych, a tak-
że ponad 50 opublikowanych w kraju i za granicą 
artykułów naukowych.

Stopień doktora habilitowanego nauk spo-
łecznych otrzymał w 2019 r. na Wydziale Prawa 
i  Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Rozprawa poświęcona 
była analizie charakteru prawnego instrumen-
tów finansowych wspólnej polityki rolnej Unii 
Europejskiej. Odbył staże zagraniczne naukowe 
w Rzymie, a także na uniwersytecie w Hiszpanii. 
Jest laureatem ogólnopolskich konkursów na naj-
lepsze prace naukowe.

Pan Przemysław Litwiniuk jest też samo-
rządowcem. Od 2002 r. był przewodniczącym 
Rady Powiatu w Bielsku-Białej, potem radnym 
województwa…

(Głos z sali: W Białej Podlaskiej.)
W  Białej Podlaskiej, przepraszam bardzo. 

W Białej Podlaskiej, rzeczywiście. …Radnym wo-
jewództwa lubelskiego. W latach 2014–2018 był 
przewodniczącym sejmiku województwa. Pełnił 
w tych latach też funkcję eksperta, doradcy oraz 
kierował wdrażaniem programów unijnych dla 
rolnictwa i obszarów wiejskich w agendach rządo-
wych i samorządowych oraz komitetach monito-
rujących prowadzenie polityki rozwoju. W 2019 r. 
został powołany do pełnienia funkcji eksperta 
w Komisji Zasobów Naturalnych w Europejskim 
Komitecie Regionów w Brukseli.

Tyle o kandydatach.
Jeszcze raz w  imieniu Komisji Budżetu 

i  Finansów Publicznych wnoszę do Wysokiej 
Izby o powołanie panów Ludwika Koteckiego 
i  Przemysława Litwiniuka do Rady Polityki 
Pieniężnej. Dziękuję bardzo.
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WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z  państwa pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Bierecki. Proszę bardzo.

SenatoR 
GrzeGorz Bierecki 

Panie Senatorze, czy zechciałby pan podzie-
lić się z grupą senatorów tu obecnych informacją 
o liczbie głosów, wyniku głosowania nad kandy-
datami w czasie posiedzenia komisji?

SenatoR 
Paweł arndT 

Tak. Głosowanie nie było identyczne. W przy-
padku pana Ludwika Koteckiego 5 senatorów gło-
sowało za, 2 było przeciw i 2 się wstrzymało. Pan 
Przemysław Litwiniuk otrzymał 7 głosów za, 1 
senator się wstrzymał, 1 był przeciw.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z państwa? Dziękuję.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Przed podjęciem uchwały w sprawie powo-

łania członków Rady Polityki Pieniężnej Senat 
może wezwać kandydatów do złożenia wyjaśnień 
i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać 
pytanie panu Ludwikowi Koteckiemu?

(Głos z sali: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać 

pytanie panu Przemysławowi Litwiniukowi?
(Głosy z sali: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.

Dla porządku informuję, że senatorowie 
Władysław Komarnicki i Ryszard Świlski złoży-
li swoje przemówienia w dyskusji do protokołu *.

Zamykam dyskusję.
Informuję państwa senatorów, że głosowanie 

w tej sprawie zostanie przeprowadzone w bloku 
głosowań.

Bardzo dziękuję panom za stawiennictwo. 
Przykro, że nikt nie chciał od panów nic usłyszeć.

(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

dziewiątego porządku obrad: powołanie Ko-
misji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia 
przypadków…

(Głos z sali: Nie ma senatora sprawozdawcy.)
(Głos z sali: Będzie za minutę.)
To w takim razie zarządzam 5 minut przerwy 

technicznej w celu przegrupowania. Dziękuję.
 

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 47  
do godziny 16 minut 49)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Przedłużam zarządzoną przerwę techniczną 
do godziny 17.00.

 
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 49  

do godziny 17 minut 01)

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o zajmowanie miejsc i przenie-

sienie rozmów państwa senatorów do kuluarów.
(Rozmowy na sali)
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

dziewiątego porządku obrad: powołanie Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypad-
ków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces 
wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz refor-
my służb specjalnych.

Wniosek marszałka Senatu w tej sprawie za-
warty jest w druku nr 606.

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Informuję ponadto, że projekt uchwały w spra-
wie powołania tej komisji został pozytywnie za-
opiniowany przez Konwent Seniorów.

(Rozmowy na sali)
Proszę senatora Marcina Bosackiego o zabra-

nie głosu i przedstawienie w imieniu marszałka 
Senatu projektu uchwały w sprawie powołania 
Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia 
przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu 
na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz reformy służb specjalnych.

(Rozmowy na sali)
Jeszcze raz bardzo proszę państwa senatorów 

o zaprzestanie głośnych rozmów na sali.
Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawi-

ciela wnioskodawców, pana senatora Marcina 
Bosackiego. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Złożyliśmy wniosek o powołanie komisji nad-

zwyczajnej do zbadania inwigilacji Polaków sys-
temem Pegasus powodowani najgłębszą troską 
o stan naszej demokracji i przyszłość państwa 
polskiego. Te słowa nie są czystą retoryką ani 
przesadą. Przedstawiamy Wysokiemu Senatowi 
projekt, zgodnie z którym Senat miałby powołać 
Komisję Nadzwyczajną do spraw wyjaśnienia 
przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu 
na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz reformy służb specjalnych w składzie 7 zgło-
szonych senatorów. Postulowaliśmy, aby było 9 
członków tej komisji, niestety, klub PiS nie zgło-
sił 2 senatorów, których mógł, zgodnie z postano-
wieniem konwentu, zgłosić. W składzie komisji 
mieliby się znaleźć: ja, czyli Marcin Bosacki, se-
nator Jacek Bury, marszałek Gabriela Morawska-
Stanecka, senator Michał Kamiński, senator 
Magdalena Kochan, senator Sławomir Rybicki 
oraz senator Wadim Tyszkiewicz.

§2 tej uchwały, którą przedkładamy Wysokiem 
Senatowi, mówi, że zadaniami komisji są: wy-
jaśnienie ujawnionych przypadków nielegalnej 
inwigilacji z użyciem m.in. oprogramowania 
szpiegowskiego „Pegasus” oraz naruszeń prawa 
podczas stosowania przez służby specjalne kon-
troli operacyjnej; ocena wpływu ujawnionych 
przypadków nielegalnej inwigilacji na proces 

wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej; opracowa-
nie, wniesienie i udział w rozpatrywaniu przez 
Senat inicjatywy ustawodawczej reformującej 
działalność służb specjalnych na podstawie m.in. 
założeń przedstawionych 23 września 2019 r. 
przez rzecznika praw obywatelskich i działającej 
przy rzeczniku grupy ekspertów.

Wysoki Senacie, państwo, w którym służby 
specjalne mają wpływ na wynik wyborczy, prze-
staje być państwem demokratycznym, przestaje 
należeć do obywateli. Trzeba wyjaśnić, czy tak 
właśnie stało się w Polsce. Trzeba. Dlatego gło-
sowanie nad powołaniem komisji nadzwyczajnej 
Senatu do wyjaśnienia tej sprawy będzie jednym 
z najważniejszych głosowań Senatu w tej kaden-
cji. My, wnioskodawcy, jesteśmy o tym przekona-
ni. Dlaczego? Sprawę Pegasusa być może wyjaśnić 
może tylko taka komisja, powołana przez Senat. 
Rząd PiS robi wszystko, żeby ukryć prawdę. 
Udaje, że nic nie wie. Przez tygodnie odmawiano 
wszczęcia postępowania wyjaśniającego w proku-
raturze. Prawda jest dla tej władzy obciążeniem. 
Jednocześnie od tej prawdy zależy przyszłość na-
szego państwa.

Pozwólcie państwo, że wyjaśnię, dlacze-
go uważamy tę sprawę za tak fundamentalną. 
Demokracja to nie jest system polityczny, tyl-
ko zbiór wspólnych zasad. Tak mówił Woodrow 
Wilson, wielki prezydent Stanów Zjednoczonych, 
wielki promotor demokracji i wielki promotor 
spraw polskich ponad 100 lat temu. Jeśli łamiesz 
zasady – niszczysz demokrację, podważasz pod-
stawy państwa. Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest 
demokratycznym państwem prawnym. A pod-
stawową zasadą demokracji są wolne wybory 
z konstytucyjną regułą równości startu w tych 
wyborach podmiotów, które chcą się ubiegać 
o urzędy. Tymczasem wiele wskazuje na to, że 
jeden z podmiotów sceny politycznej – rządzący 
wówczas i rządzący teraz, biorący udział w wybo-
rach 2019 r. – wykorzystał organy państwa i me-
tody nielegalnej inwigilacji, aby zapewnić sobie 
wygraną. To nie jest tylko skrajnie nieuczciwe. To 
jest zabieranie obywatelom prawa decydowania 
o kształcie państwa.

Pierwszy raz w nowoczesnej demokracji po-
dobną sprawę zaobserwowano w  roku 1972 
w Stanach Zjednoczonych. Ta sprawa jest zna-
na jako afera Watergate. Tylko że tych 2 afer, 
amerykańskiej afery Watergate i afery Pegasusa 
w  Polsce, nie można porównywać. Dlaczego? 
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Pegasus jest zdecydowanie poważniejszym narzę-
dziem inwigilacji. Jest bronią cybernetyczną. To 
jest dużo więcej niż fakt, że 50 lat temu w Stanach 
Zjednoczonych w siedzibie partii opozycyjnej 
punktowo założono podsłuch. Pegasus to szpieg 
życia codziennego, który w realnym czasie infor-
muje, gdzie ktoś bywa, o czym rozmawia z rodzi-
ną, jaki jest jego stan zdrowia, co robi w łazience, 
w sypialni, u lekarza, w kościele. To jest Wielki 
Brat, który może być wykorzystany do złych rze-
czy przez złych ludzi. Jeszcze raz podkreślam: to 
nie jest narzędzie kontroli operacyjnej stosowa-
ne regularnie przez służby, to jest broń cyberne-
tyczna, wywiadowcza, zbudowana przez państwo 
izraelskie do walk, które państwo izraelskie to-
czy w swoim niebezpiecznym regionie. To są fak-
ty, Drogi Senatorze. Oczywiście chodzi głównie 
o walki z terrorystami. Pegasus może w czasie 
rzeczywistym zmieniać treść telefonu, informo-
wać o wszelkich komunikatorach, podsłuchiwać, 
przekazywać obraz, włączać kamerę itd.

I ten Wielki Brat był używany do szpiegowania 
senatora Krzysztofa Brejzy, naszego kolegi, przez 
pół roku w trakcie kampanii wyborczej w 2019 r. 
Nieuchronnie rodzi się pytanie o uczciwość tam-
tych wyborów. I dlatego, obok wyjaśnienia afery, 
do zadań komisji będzie należeć ocena wpływu 
tej nielegalnej inwigilacji na proces wyborczy 
w trakcie tamtych wyborów.

Ale chcę jasno powiedzieć, że ta sprawa wy-
kracza poza politykę. Wiadomo już – to są fakty 
– że szpiegowano bronią cybernetyczną o nazwie 
„Pegasus” również mecenasa Romana Giertycha 
i prokurator Ewę Wrzosek, łamiąc w przypadku 
tego pierwszego tajemnicę adwokacką. W ten spo-
sób użycie Pegasusa uderza bezpośrednio w oby-
wateli, w ludzi, którzy rozmawiają z adwokatem 
albo prokuratorem i mają prawo do zachowania 
tajemnicy tych rozmów.

Kolejną, absolutnie fundamentalną kwestią 
jest to, co się z tymi danymi działo. Czy użycie 
Pegasusa wobec własnych obywateli w Polsce… 
Jeszcze raz przypominam, że firma NSO, która 
– to znów są fakty – jest powiązana z państwem 
izraelskim, a mówiąc wprost z Ministerstwem 
Obrony Izraela… I jest jasne, że przekazując in-
formacje zarówno Izraelowi, jak i innym wy-
wiadom, przekazywała je po to, aby szpiegować 
terrorystów albo groźnych przeciwników tych 
państw. Tutaj mieliśmy jednak do czynienia 
ze szpiegowaniem własnych obywateli i z tym, 
że te dane o polskich obywatelach są w czasie 

rzeczywistym od razu przekazywane na serwe-
ry firmy NSO w Izraelu. To jest tak naprawdę 
pytanie o to, czy tego typu działalność, jeśli była 
świadoma – podkreślam słowo „jeśli” – nie wy-
pełnia znamion art. 130 kodeksu karnego mówią-
cego o współpracy i przekazywaniu informacji 
obcemu wywiadowi.

W tej sprawie niezwykle ważne jest to, że 
w Polsce, co również wiemy i do czego już się 
przyznano, to oprzyrządowanie, tę broń cyber-
netyczną miała służba, która z definicji ma się 
zajmować elitą swojego kraju i badać korupcję 
w tej elicie, politycznej, urzędniczej i innej, czyli 
Centralne Biuro Antykorupcyjne, przez niektó-
rych zwane policją polityczną PiS. Jeśli przez CBA 
było wykorzystywane oprogramowanie Pegasus, 
to co o tym oprogramowaniu wiedziały inne pol-
skie służby? Zwłaszcza ABW, które według pra-
wa jest zobowiązane do certyfikowania wszelkich 
tego typu narzędzi kontroli operacyjnej. Czy ABW 
o tym wiedziało? Czy ABW to akceptowało? I czy 
akceptowało fakt, że te dane w czasie rzeczywi-
stym są przekazywane na serwery w Izraelu?

Wysoka Izbo, zasadne jest oczywiście pyta-
nie: czy komisja nadzwyczajna Senatu z ograni-
czonymi kompetencjami – bo wszyscy wiemy, że 
kompetencje do powoływania komisji śledczych 
ma tylko i wyłącznie Sejm – wyjaśni tę sprawę?

(Rozmowy na sali)
Odwrócę to pytanie. Otóż jest bardzo praw-

dopodobne, że nikt inny nie spróbuje tej sprawy 
wyjaśnić, a w związku z tym my powinniśmy 
chociaż próbować. Nie zrobi tego PiS-owskie 
państwo, bo rząd od początku wybrał metodę: 
jeśli złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka. 
Zamiast potraktować tę sprawę poważnie, po-
litycy PiS opowiadali banialuki o konsolach do 
gry albo o skrzydlatych koniach, robił tak np. mi-
nister i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. 
To się oczywiście zmieniło w zeszłym tygodniu, 
kiedy prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński 
przyznał, wbrew dziesiątkom wcześniejszych de-
klaracji polityków PiS, że Pegasus w Polsce jest 
i że był używany.

Wrócę jednak do prokuratora generalnego. 
Powiedzmy jasno: on jako nadzorca Funduszu 
Sprawiedliwości, z którego sfinansowano zakup 
Pegasusa, co ustaliła Najwyższa Izba Kontroli, 
jest w tej sprawie żywotnie zainteresowany, bo 
chroni sam siebie. Dlatego nie możemy mieć żad-
nej ufności co do tego, że jego podwładni, czyli 
prokuratorzy, tę sprawę wyjaśnią. Dowodzi tego 
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natychmiastowa odmowa wszczęcia postępowa-
nia w sprawie pani prokurator Wrzosek, podsłu-
chiwanej i inwigilowanej Pegasusem.

Jak wszyscy wiemy, wzorem państwa dla 
Jarosława Kaczyńskiego jest państwo budowa-
ne od kilkunastu już lat przez Viktora Orbána na 
Węgrzech, a marzeniem – zrobienie z Warszawy 
Budapesztu. Na szczęście jest marzeniem, które 
się dotąd nie spełniło i się nie spełni. Pół roku 
temu ujawniono, że Pegasusem szpiegowano rów-
nież obywateli węgierskich, którzy byli uznawa-
ni przez tamtejsze władze za mających wrogie 
nastawienie do rządu, zwłaszcza dziennikarzy 
opozycji. Czy cokolwiek w tej sprawie zrobio-
no? Nie, zamieciono sprawę pod dywan, ponie-
waż Orbán kontroluje już – w przeciwieństwie 
do Kaczyńskiego, który nie kontroluje Senatu 
i Najwyższej Izby Kontroli – wszystkie organy 
państwa węgierskiego. Każda zepsuta władza woli 
bowiem tego typu sprawy zamiatać pod dywan 
niż naprawiać to, co złe.

Wysoki Senacie, przypominam: do telefonu 
senatora Brejzy włamano się 33 razy. Powtarzam: 
33 razy. Politycy PiS udają albo próbują oszuki-
wać opinię publiczną, że chodziło o jakieś spraw-
dzenie w związku z rzekomym przestępstwem, 
ale przeczy temu sama liczba ataków Pegasusem 
oraz ich czas – pół roku podczas trwania kampa-
nii wyborczej. Gdyby to rzeczywiście miało słu-
żyć jakiemuś postępowaniu, to pytam: dlaczego 
wiadomości wykradzione Pegasusem z tego te-
lefonu przerabiano i używano ich w rządowych 
mediach, zwłaszcza w TVP, używano do ataku na 
największą siłę opozycji, której szefem sztabu był 
wówczas senator Krzysztof Brejza?

Politycy PiS w ostatnich dniach, po przyzna-
niu się przez prezesa Kaczyńskiego do tego, że 
używano Pegasusa, sięgnęli po kolejną retoryczną 
broń, czyli udają, że wszystko odbyło się zgodnie 
z prawem: tak, podsłuchiwaliśmy, ale wszystko 
było zgodnie z prawem. Jeśli tak, to chyba nie ma 
problemu z tym, aby udowodnić to przed parla-
mentem, który prawo stanowi, przed komisją 
nadzwyczajną Senatu, który – wierzę – taką ko-
misję dzisiaj powoła.

Komisja powinna też wypracować mechani-
zmy prawne, które zapobiegną takim nadużyciom 
w przyszłości. Tak potężną bronią jak Pegasus, 
używaną przez służby specjalne pozostające bez 
kontroli, atakuje się bowiem nie tylko politycz-
nych przeciwników, niezależnych aktywistów 
czy, jak na Węgrzech, dziennikarzy, ale również 

zwykłych obywateli. Władza nie zatrzyma się 
w inwigilacji, jeśli wolni obywatele jej nie zatrzy-
mają. Tego typu władza się nie zatrzyma. Trzeba 
wprowadzić nowe przepisy, by nie dopuścić do 
dalszych nadużyć. I również tym ta komisja mia-
łaby się zająć.

Na koniec, Szanowni Państwo, Koledzy, 
Senatorki i Senatorowie, chciałbym się zwrócić do 
senatorek i senatorów Prawa i Sprawiedliwości. 
W głosowaniu nad wprowadzeniem tego punk-
tu do porządku obrad wszyscy z was – oprócz 1 
senatora, któremu się kłaniam – głosowali prze-
ciw. A przecież wiemy, że wy sami – nieoficjalnie 
o tym mówicie – obawiacie się, że mogliście być 
podsłuchiwani.

(Głos z sali: Dobra metoda…)
Wy wiecie, że ci, którzy przez całe tygodnie 

mówili, że żadnego Pegasusa w Polsce nie było, 
są w tej chwili ośmieszeni. Zwracam się do was, 
polityków PiS.

(Głos z sali: Brawa dla prezesa!)
Czy naprawdę powołania tej komisji nie chce 

senator Wojciech Skurkiewicz, który mówił parę 
tygodni temu: „System Pegasus nie jest na wypo-
sażeniu polskich służb. Nie jest wykorzystywa-
ny do tego, aby śledzić, inwigilować kogokolwiek 
w naszym kraju”? Otóż ja nie zakładam, że nasz 
kolega, senator Skurkiewicz, świadomie kła-
mał. Ja zakładam, że ktoś celowo wprowadził go 
w błąd. I ta komisja ma wyjaśnić, kto w sprawie 
totalnej inwigilacji Pegasusem przez lata okłamy-
wał Polki i Polaków.

(Sygnał timera)
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo panu senatorowi sprawoz - 
dawcy.

Bardzo proszę państwa senatorów o uwagę. 
Regulamin Senatu nie przewiduje dyskusji nad 
powołaniem komisji nadzwyczajnej, przewiduje 
jedynie kierowanie pytań…

(Głos z sali: No, to będziemy pytać.)
…do senatora sprawozdawcy. W  związku 

z tym chciałbym państwa senatorów poinformo-
wać, że zadawanie pytań jest objęte takim samym 
reżimem jak zwykle, a więc każdy z państwa se-
natorów ma minutę na zadanie pytania.

Bardzo proszę o zapisywanie się państwa se-
natorów, którzy chcieliby zadać pytanie do pana 
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senatora sprawozdawcy. Ja już parę zgłoszeń za-
obserwowałem, pan senator na pewno je zapisał.

Pierwsze pytanie zadaje pan senator Krzysztof 
Kwiatkowski. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Przewodniczący, co w  tej sprawie 
wiemy? Od 2018  r., od opublikowania rapor-
tu z  kontroli NIK, wiemy, że Pegasus został 
zakupiony ze środków przekazanych przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości do Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego. Od czasu wywiadu, któ-
ry ukazał się w tym tygodniu, nikt już w Polsce 
nie zaprzecza, że system Pegasus jest. Wiceprezes 
Rady Ministrów Jarosław Kaczyński powiedział 
wprost…

(Głos z sali: Pytanie!)
…że źle by było, gdyby polskie służby nie miały 

tego narzędzia.
A czego nie wiemy? Czy dalej nie wiemy, kto 

podejmował decyzje o nielegalnych podsłuchach? 
W jakim trybie to robiono? Przeciwko komu? I czy 
komisja będzie chciała znaleźć odpowiedzi na te 
pytania?

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

SenatoR 
marcin Bosacki 

Panie Senatorze, tak, na pytania o to, kto 
kogo atakował Pegasusem, w  jakim zakresie 
i dlaczego… Podkreślam jeszcze raz: to nie jest 
podsłuch, to jest dużo więcej. To jest coś, co jest 
wykorzystywane przez służby izraelskie do wal-
ki psychologicznej z wrogami Izraela, do mani-
pulacji przekazami tekstowymi, wideo, audio 
itd. To jest coś dużo poważniejszego. Ale będzie-
my chcieli również, o czym już wspominałem, 
wyjaśnić, czy stosowanie tego systemu – jak się 
wydaje, bardzo wiele na to wskazuje, wbrew li-
cencji, która została udzielona państwu polskie-
mu za zgodą Państwa Izrael i która w ostatnich 
miesiącach została cofnięta, ponieważ państwo 
polskie używało tego programu wobec własnych 

obywateli, a nie wrogów państwa, np. terrory-
stów – nie jest również nielegalne. Chodzi też 
o to, jak odnieść się do tego, że obce służby praw-
dopodobnie mają poufne dane na temat wszyst-
kich obywateli Polski, którzy byli obiektem tego 
ataku Pegasusem. Moje przekonanie jest takie, 
że tych osób jest dużo więcej niż 3, ale na razie 
wiemy o 3 przypadkach.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Jan Maria 

Jackowski.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam takie pytanie: czy komisja będzie się 

zajmowała zlecaniem opinii prawnych w zakresie 
tego, czy stosowanie tego programu, który prze-
rasta zwykłą technikę podsłuchu telefonicznego, 
jest zgodne z polskim systemem obowiązującym 
w dacie, kiedy te zajścia czy te wydarzenia miały 
miejsce?

I drugie moje pytanie: czy podziela pan mój 
pogląd, że sprawa jest poważna, więc takie śmi-
chy-chichy i docinki są tutaj absolutnie niesto-
sowne? Od wyjaśnienia tej sprawy zależy moim 
zdaniem wiarygodność państwa polskiego i wia-
rygodność obozu rządzącego. W moim głębokim 
przekonaniu powinien do tych doniesień podejść 
poważnie, merytorycznie, transparentnie i po-
winien wiarygodnie wyjaśnić te kwestie, a nie 
przedstawiać w tej sprawie bardzo różne wersje 
zdarzeń…

(Sygnał timera)
…i oceny tego…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 

Senatorze…)
…co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich 

3 tygodni. Dopiero Jarosław Kaczyński musiał 
przyznać, że jednak ten program jest. Dziękuję. 
(Oklaski)

SenatoR 
marcin Bosacki 

Panie Senatorze, absolutnie będziemy ba-
dać aspekty prawne, zarówno aspekt legalności 
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zakupu przez Polskę tego systemu – zakupu po-
krętnego, bardzo dziwnego, krytykowanego za 
2 prezesów przez Najwyższą Izbę Kontroli – jak 
i oczywiście aspekt legalności bądź prawdopodob-
nej nielegalności jego używania. To po pierwsze.

Po drugie, podzielam ocenę pana senatora, że 
śmichy-chichy z tej sprawy są absolutnie nie na 
miejscu. Drodzy Państwo, kraj, w którym służby 
specjalne mają wpływ na wynik wyborów, prze-
staje być demokracją, nawet jeśli wasza formacja 
nadal będzie rządzić. I naprawdę to jest funda-
mentalne pytanie o charakter państwa polskie-
go: czy rządzą nim obywatele, czy rządzą nim, 
poprzez dziwne machinacje i używanie broni cy-
bernetycznej, służby specjalne?

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

ra, pana marszałka Marka Pęka.

SenatoR 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy nie sądzi pan, że powoły-

wanie w Senacie komisji, której zakres całkowicie 
przekracza kompetencje Senatu, możliwości po-
lityczne i prawne Senatu, jest tak naprawdę ko-
lejnym wyrazem deprecjonowania Senatu w tej 
kadencji? Senat nie ma żadnych uprawnień śled-
czych. Senat w bardzo ograniczonym zakresie ma 
możliwości kontroli rządu. Senat nie posiada ko-
misji do spraw służb specjalnych. 

Czy nie uważa pan w związku z tym, że powo-
łanie tej komisji jest tak naprawdę zamienianiem 
Senatu w instytucję, która zajmuje się dziedzi-
ną political fiction, a nie realnymi problemami 
politycznymi? 

I wreszcie: czy nie uważa pan, że ta komisja 
tak naprawdę jest powołana od samego początku 
do tego, ażeby udowodnić z góry postawioną tezę?

(Sygnał timera)
Pana wystąpienie bardzo wyraźnie to po-

kazuje. Państwo już opisaliście tę sytuację, 
państwo już wszystkie fakty udowodniliście. 
A więc czy nie lepiej byłoby po prostu sporzą-
dzić dzisiaj końcowy raport z funkcjonowania 

tej komisji? Państwo nic nie udowodnicie. To 
będzie jednostronny spektakl polityczny, który 
ma udowodnić tezę całkowicie nieprawdziwą, 
całkowicie na wasze, jednostronne zamówienie 
polityczne.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Bardzo proszę, Panie Senatorze Sprawoz - 
dawco.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Szanowny Panie Marszałku, nie, nie uważam. 
Wręcz przeciwnie, uważam, że to nasz obowią-
zek, nas, którzy prawie 2,5 roku temu ślubowali-
śmy narodowi jako senatorowie Rzeczypospolitej 
Polskiej rzetelnie i sumiennie – każdy z nas to 
mówił – wykonywać obowiązki wobec narodu, 
strzec suwerenności ojczyzny, która być może 
również w tej sprawie jest zagrożona, i dobra 
obywateli, które według wnioskodawców, w tym 
mnie, na pewno zostało zagrożone, oraz prze-
strzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej 
Polskiej. A  to również jest, w  naszej opinii, 
w przypadku afery Pegasusa zagrożone. Jestem 
absolutnie przekonany, że historia i potomni po-
dziękują Senatowi, jeśli tę sprawę spróbuje, pod-
kreślam, wyjaśnić. 

Zgadzam się co do ograniczeń dotyczących ko-
misji nadzwyczajnej powołanej przez Senat, po-
nieważ nie może być ona komisją śledczą. Jestem 
jednak przekonany, że historia i potomni podzię-
kują tym wszystkim, którzy spróbują tę sprawę 
wyjaśnić.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Barbarę Zdrojewską.

SenatoR 
BarBara zdroJewsk a 

Bardzo dziękuję.
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Panie Senatorze, jest pan typowany na ewen-
tualnego przewodniczącego tej komisji. 

Chciałabym, żeby pan senator powiedział mi, 
jak pan wyobraża sobie prace tej komisji. Jak czę-
sto będzie ona się spotykała? Jaki jest mniej wię-
cej przewidziany harmonogram prac? Do kiedy 
miałoby to potrwać? Dziękuję.

(Senator Marcin Bosacki: Rozumiem, że mogę, 
Panie Marszałku?)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Tak, bardzo proszę.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Szanowna Pani Senator, najpierw Wysoki 
Senat musi wybrać, powołać tę komisję w zapro-
ponowanym składzie, a potem ewentualnie człon-
kowie komisji wybiorą przewodniczącego. 

Jeśli jednak pani mnie pyta, jak sobie wyobra-
żam prace tej komisji, to odpowiem, że uważam, 
że powinny one być energiczne, ponieważ nie ma 
czasu do stracenia. Szkody dla państwa polskie-
go, zarówno wewnętrzne, jak i międzynarodowe, 
w ostatnich 3 tygodniach, zwłaszcza od ujawnienia, 
że zaatakowany był telefon szefa sztabu wyborcze-
go partii opozycyjnej w ostatnich wyborach, są nie-
wyobrażalne. Trzeba więc jak najszybciej wyjaśnić 
tyle, ile się da. Uważam, że oczywiście powinni-
śmy obradować, jak wszystkie komisje Senatu, 
w sposób jawny. Powinniśmy zapraszać osoby, 
urzędników państwowych, którzy byli odpowie-
dzialni za zakup i używanie systemu Pegasus, eks-
pertów, zarówno ekspertów merytorycznych od 
technik inwigilacji, jak i, to na pewno, ekspertów 
prawnych, a być może również ekspertów od ma-
nipulowania opinią publiczną, bo wiemy, że praw-
dopodobnie zmanipulowane SMS-y pana senatora 
Brejzy były wykorzystywane do walki politycznej 
w mediach kiedyś publicznych. 

Jeśli pani pyta o intensywność prac, to odpo-
wiem, że uważam, że komisja powinna się spoty-
kać przynajmniej 2 razy w tygodniu.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-
ra Wojciecha Piechę.

SenatoR 
woJciecH PiecHa 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja zgadzam się panem marszałkiem Pękiem, 

że ta komisja jest niepotrzebna. Nie ma ona narzę-
dzi, nie będzie merytoryczna. Będziecie słuchali 
tylko kogo? Kogo będziecie słuchali?

(Głos z sali: Siebie.)
Siebie. Pan już wygłosił swoje exposé, pan już 

napisał wyrok w tej sprawie. Po co ta komisja? Po 
co ta komisja ma się zbierać? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący… to 

znaczy Panie Senatorze.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Panie Senatorze, próbowałem przez ok. 20 
minut wyjaśnić, po co ta komisja miałaby się 
spotykać…

(Głos z sali: Jeszcze raz.)
Po to, żeby wyjaśnić te wszystkie wątpliwo-

ści. Ale mogę je jeszcze raz zaprezentować. To są 
wątpliwości co do zakupu Pegasusa z Funduszu 
Sprawiedliwości, który, przypominam, miał 
służyć ofiarom przestępstw, wątpliwości co 
do używania go wobec polskich obywateli, 
w tym adwokata i szefa sztabu partii opozy-
cyjnej podczas kampanii wyborczej… Komisja 
miałaby także ocenić legalność tych działań 
oraz ich wpływ na kampanię wyborczą w roku 
2019, a wreszcie zarekomendować Wysokiemu 
Senatowi, a potem – oby – również Sejmowi 
rozwiązania prawne, które tego typu podejrza-
nym i prawdopodobnie nielegalnym działaniom 
pozwolą zapobiec.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

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

ra Kazimierza Michała Ujazdowskiego.
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SenatoR 
k azimierz micHał uJazdowski 

Panie Przewodniczący, ja pamiętam czasy, 
kiedy prezes Kaczyński, jako prezes PC, ostro 
protestował przeciwko znacznie łagodniejszym 
praktykom. 

I chcę zapytać: czy, jeśli się okaże, że wspo-
mniana metoda była używana wobec ministrów 
i niewygodnych parlamentarzystów Zjednoczonej 
Prawicy, to komisja też się tym zajmie?

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Bardzo proszę o odpowiedź, Panie…

SenatoR 
marcin Bosacki 

Jak najbardziej. Będziemy starali się popro-
sić instytut badawczy Citizen Lab z Toronto, 
z Kanady o to, aby wszyscy chętni, zwłaszcza wy-
socy urzędnicy, parlamentarzyści czy np. polity-
cy samorządowi, mogli również przebadać swoje 
telefony. Według mojej wiedzy w tej chwili jest 
to możliwe tylko w przypadku niewielkiej licz-
by aparatów, czyli aparatów firmy Apple. Trwają 
jednak prace nad tym, żeby przebadanie, czy dany 
telefon został zaatakowany, było możliwe również 
w przypadku dużo bardziej popularnych apara-
tów z systemem Android.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

ra Marka Martynowskiego.

SenatoR 
marek marTynowski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie, Panie Przewodniczący: czy ta 

komisja będzie miała formułę otwartą? No, bo jak 
widzę i słyszę, przynajmniej jeden z senatorów 
ma chęć się zapisać.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Szanowny Panie Przewodniczący, komisja 
zostanie powołana dzisiaj przez Senat w zapro-
ponowanym kształcie. Ja osobiście będę popierał 
to, żeby akceptować kolejne zgłoszenia, zwłasz-
cza z pana klubu, czyli Prawa i Sprawiedliwości. 
Przypominam, że mieliście państwo zaoferowa-
ne 2 miejsca i miejsce w prezydium tej komisji. 
I jeszcze raz żałuję, że państwo z tej propozycji 
nie skorzystaliście, bo uważam, że nad tak fun-
damentalnymi sprawami należy pracować ponad 
podziałami politycznymi.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

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

natora Bogdana Borusewicza, pana marszałka 
Bogdana Borusewicza.

SenatoR 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, chcę mieć jasność. Czy sena-
torowie PiS otrzymali propozycję wejścia do tej 
komisji, czy nie? I jaka jest sytuacja? Zgodzili się 
czy będą bojkotować? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy rezultatów pracy tej 
komisji. Czy komisja zaproponuje rozwiązania 
prawne i organizacyjne, które poddadzą kontroli 
tego typu urządzenia nieobjęte ustawami? Pytam 
dlatego, że tego typu urządzenia wyszły poza te 
możliwości, które były, załóżmy, 30 lat temu, kie-
dy trwały prace nad ustawą o Policji, nad usta-
wami o służbach i kiedy regulowano możliwości 
podsłuchów i podglądów.

(Sygnał timera)
I na końcu: czy jest w pana ocenie możliwe, 

żeby maile ministra Dworczyka zostały osiągnię-
te także przez tego typu system jak Pegasus albo 
podobny system stosowany tutaj, w Polsce?

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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SenatoR 
marcin Bosacki 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Czy senatorowie PiS otrzymali propozy-

cję wejścia do tej komisji? Oczywiście. Wczoraj 
podczas rozpoczęcia obrad marszałek przed-
stawił ustalenia Konwentu Seniorów o pary-
tecie wchodzenia do tej komisji: 3 członków 
dla klubu Koalicji Obywatelskiej, 2 dla Prawa 
i Sprawiedliwości i po 1 dla mniejszych ugrupo-
wań i kół. Do wczorajszego wieczora można było 
zgłaszać kandydatury. Klub PiS jest jedynym, 
który ich nie zgłosił. I powiem szczerze, że mnie 
to nie tylko martwi, co już powiedziałem – i jesz-
cze raz apeluję o to, abyście państwo do komisji 
weszli – ale również dziwi. Bo równo 10 lat temu 
przy powoływaniu innej komisji śledczej mówio-
no tak: „Oczywiste jest, że musi być powołana ko-
misja śledcza i ci, którzy będą przeciw, po prostu 
przyznają się do winy”.

(Senator Wojciech Piecha: O! Tak.)
„Dziś głosowanie przeciw komisji śledczej to 

jest przyznanie się do winy” – tak powiedział 
Jarosław Kaczyński w roku 2012.

(Głos z sali: Jeżeli chodzi o komisję śledczą, 
a nie komisję nadzwyczajną.)

Nie. To powiedział, gdy powoływano komi-
sję śledczą w Sejmie. A my powołujemy komisję 
nadzwyczajną.

(Rozmowy na sali)
Naprawdę uważam, że takie śmichy-chichy są 

nie na miejscu w tej sprawie.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Panowie, ale bardzo proszę o trzymanie się 
reguł tego punktu obrad. Każdy z państwa ma 
prawo zadać panu senatorowi pytanie.

Teraz bardzo proszę o zadanie pytania pana 
senatora Marka Pęka.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale ja jeszcze nie 
dostałem…)

Przepraszam. Teraz pan marszałek Marek Pęk 
zabierze głos…

(Senator Marcin Bosacki: Przepraszam, bo ja 
nie odpowiedziałem na 2 pozostałe pytania mar-
szałka Borusewicza.)

To przepraszam.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Czy jest możliwe, że maile ministra Dworczyka 
z KPRM i całej grupy, które wypływają, były uzy-
skane Pegasusem? Nie wiem. Z całą pewnością 
uzyskano je, włamując się na pocztę, zresztą pry-
watną, chociaż były tam również treści, które 
z całą pewnością powinny być klauzulowane, do-
tyczące ministra. I zrobiono to najprawdopodob-
niej, według mojej oceny, w wyniku przestępstwa.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję 
bardzo…)

I trzecie pytanie…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przepra - 

szam.)
Przepraszam, ale ja chyba go nie zrozumiałem.
(Senator Wojciech Piecha: Ja też nie.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Czy w wyniku 

działań tej komisji będą propozycje prawne…)
Tak, tak. Jak najbardziej.
(Senator Bogdan Borusewicz: …i pewne admi - 

nistracyjne…)
Mamy do czynienia z 2 dylematami. Pierwszy 

jest dość prosty, czyli chodzi po prostu o to, czy 
złamano obowiązujące prawo. A drugi jest taki: 
czy obecny system prawny nadąża za rozwojem 
techniki? Bo działalność operacyjna służb i za-
kładanie tzw. podsłuchów, w skrócie rzecz ujmu-
jąc, była de facto wzorowana na starej kontroli 
korespondencji, czyli jeszcze z czasów przedpo-
topowych, na poczcie itd. W tej chwili mamy do 
czynienia nie tylko z oczywiście dominującą for-
mą komunikacji elektronicznej, ale również z tego 
typu dalece zaawansowanymi, umożliwiającymi 
manipulację, wpływanie, nacisk psychologiczny 
narzędziami, jaką jest – jeszcze raz to powiem – 
broń cybernetyczna sporządzona dla wywiadu, 
tj. izraelskiej produkcji Pegasus.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję.
Trzeci raz wywołuję pana marszałka Marka 

Pęka do zadania pytania.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

SenatoR 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
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Panie Senatorze, zapewne pan słyszał o tym, 
że wczoraj w  Sejmie odbyło się posiedzenie 
Komisji do Spraw Służb Specjalnych, właśnie 
tego organu, który zgodnie z polskim porządkiem 
ustrojowym, konstytucyjnym jest przeznaczony 
do badania tego typu spraw w odpowiednim, taj-
nym czy niejawnym, trybie. No i z tego, co mogli-
śmy się dowiedzieć – oczywiście w ograniczonym 
co do zasady zakresie – z relacji przewodniczące-
go tej komisji, posła Anzelma…

(Głos z sali: Andzela.)
…Andzela, przepraszam, wynika, że byli tam 

obecni szefowie wszystkich służb specjalnych, 
a wniosek z posiedzenia tej komisji jest taki, że 
nie ma czegoś takiego, co państwo tutaj opisuje-
cie, nie ma takiego zjawiska jak masowe używa-
nie Pegasusa…

(Rozmowy na sali)
…że wszystkie decyzje dotyczące tej specjalnej 

kontroli operacyjnej…
(Sygnał timera)
…są podejmowane przez niezawisły sąd. 

Jeszcze raz wracam więc do tego, czy państwo 
zdajecie sobie sprawę z tego, że tworzycie tutaj 
po raz kolejny jakąś zupełnie alternatywną rze-
czywistość, że opisujecie Polskę, której nie ma.

(Rozmowy na sali)
Jeszcze jedno… jeszcze pytanie z tym związa-

ne. Jakie są w takim razie tak naprawdę podstawy 
faktyczne, jakie jest źródło tak szerokiej wiedzy 
o tym procederze, jaki pan tutaj opisuje? Bo nikt 
z nas dostępu do takiej wiedzy nie ma, a pan tu-
taj snuje niesamowicie złożoną, skomplikowa-
ną, bardzo szczegółową opowieść. Skąd pan to 
wszystko wie?

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję, Panie Marszałku. Przekroczył pan 
czas o 46 sekund.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Trudno jest odpowiadać na pytanie, które wła-

ściwie było tezą, a nie pytaniem… Ale jeśli cho-
dzi o ostatnie słowa, o pytanie, skąd wiem to, co 

powiedziałem do tej pory, to mogę powiedzieć, że 
są ogólnie dostępne źródła informacji, np. słowa 
naszego kolegi senatora Krzysztofa Brejzy, to są 
opinie prawników i autorytetów prawnych, któ-
rzy od kilku tygodni w tej sprawie się wypowia-
dają, to są publikowane oficjalnie komunikaty 
instytutu badawczego Citizen Lab z Kanady. Są 
to także, jeśli chodzi o kwestię używania tego 
w Izraelu oraz użyczenia Polsce czy rządowi pol-
skiemu licencji, a potem cofnięcia jej w ostatnich 
miesiącach z powodu niezgodnego z celami użyt-
kowania tego systemu, doniesienia medialne, ale 
też np. doniesienia bardzo szanowanej w świecie 
organizacji Amnesty International.

Jeśli chodzi o pierwszą, dłuższą część pańskiej 
wypowiedzi, Panie Marszałku: nie, ja uważam, że 
obowiązkiem Senatu jest próba wyjaśnienia tej 
sprawy, nawet gdyby zaatakowana była 1 osoba, 
czyli szef sztabu partii opozycyjnej – a był to nasz 
kolega senator Krzysztof Brejza – ale wiemy, że 
tych osób jest więcej.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

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

ra Jana Marię Jackowskiego.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja bym chciał zadać pytanie 

odnośnie do pana zacytowania słów naszego ko-
legi senatora i ministra Wojciecha Skurkiewicza. 
Otóż ja się wsłuchiwałem w tę wypowiedź, anali-
zując całą sprawę, i ja zrozumiałem ją w taki mia-
nowicie sposób, że polskie służby w momencie, 
w którym pan minister Skurkiewicz był o to py-
tany, nie dysponują tym instrumentem…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Pytanie, 
Panie Senatorze.)

…co nie oznacza…
Słucham?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Pytanie. To 

jest etap pytań.)
No, pytanie. Czy w ten sposób zrozumiał to 

też pan senator, no bo będzie pełnił funkcję prze-
wodniczącego komisji, to jest istotne dla całej 



Powołanie komisji nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu  
na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych

208

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 stycznia 2022 r.

sprawy… W tym momencie nie dysponują tym 
instrumentem, ponieważ, jak wiemy z innych 
źródeł, Państwo Izrael…

(Sygnał timera)
…zawiesiło licencję dla tego programu dla 

Polski. Czy nie należałoby w tym kontekście, 
tego zamieszania wokół tych wypowiedzi – cho-
dzi o datę, kiedy był używany Pegasus czy to, co 
się określa mianem Pegasusa… Czy to już nie ma 
w tym momencie kontekstu historycznego? To 
oczywiście nie zmienia sytuacji i konieczności 
wyjaśnienia tego całego zjawiska. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Dziękuję bardzo.
Ja to zrozumiałem nie jako opis rzeczywi-

stości w jednym z ostatnich dni grudnia, tylko 
tak, że polskie służby w ogóle takim czymś nie 
dysponują. Będziemy to oczywiście wyjaśniać. 
Zacytuję też inne wypowiedzi, z jeszcze bardziej, 
jeśli mogę tak powiedzieć, przynajmniej ran-
gą, znaczących ust, czyli wypowiedzi premiera 
Mateusza Morawieckiego, który powiedział: „Nie 
wchodźmy w spiralę fake newsów. Nie było takiej 
rzeczywistości”. Odpowiedział tak zapytany, czy 
inwigilowano opozycję systemem Pegasus. I dalej: 
„Jeśli nawet do jakichś nieprawidłowości docho-
dziło, to przecież służb specjalnych na świecie jest 
bardzo wiele i nie możemy na podstawie tego, co 
wiemy, wnioskować, że takie, a nie inne osoby – 
tu chodzi m.in. o senatora Brejzę – padły ofiarą 
służb polskich”. Czyli zaprzeczał, jakoby robiły to 
polskie służby, sugerując, że mogły to robić inne 
służby. To też jest kwestia do próby wyjaśnienia. 
Jeszcze raz mówię: próby wyjaśnienia.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

ra Jerzego Czerwińskiego.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Sena - 
torze!

Chodzi tutaj o zadania komisji. One powinny 
być jasne i precyzyjne.

Zacznijmy od pierwszego – wyjaśnienie 
ujawnionych przypadków nielegalnej inwigi-
lacji. Które to są nielegalne inwigilacje? Kto to 
stwierdza w polskim systemie prawnym? Czy 
wy będziecie szperać w dokumentach, a potem 
stwierdzać, że coś jest legalne lub nielegalne? 
Z tego, co wiem, wynika, że od tego są sądy.

Następne pytanie. Jedno z zadań to wyjaśnie-
nie naruszeń prawa podczas stosowania przez 
służby specjalne kontroli operacyjnej. To jest poję-
cie bardzo szerokie. Nie mówię już, o które służby 
chodzi, o jakie narzędzia, ale przede wszystkim 
pytam o czas. Czy tu chodzi o cały czas istnienia 
służb operacyjnych w Polsce? Państwo tego nie 
skonkretyzowali.

I pytanie trzecie.
(Sygnał timera)
Ocena wpływu na proces wyborczy w ujaw-

nionym przypadku… na proces wyborczy 
w Rzeczypospolitej Polskiej. O jaki proces cho-
dzi? Czy o wszystkie procesy wyborcze? Jeśli cho-
dzi o Rzeczpospolitą Polską, to ona jest od 1989 r. 
Konkrety.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

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

SenatoR 
marcin Bosacki 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, wiemy, że nielegalnie pod-

słuchiwano, atakowano tym systemem w 2019 r. 
szefa sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, 
senatora Krzysztofa Brejzę.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Wiemy? Tzn. kto wie? Przepraszam, proszę 
państwa, to zaczyna być kabaret, naprawdę. Na 
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jakiej podstawie? Kto to stwierdził? Jesteśmy pań-
stwem prawa.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Panie Senatorze, nie ma pan regulaminowej 
możliwości przerywać odpowiedzi na pytanie, 
które sam pan zadał.

(Senator Marcin Bosacki: Panie Senatorze…)
Może pan, Panie Senatorze, jak wielu pana ko-

legów skorzystać z szansy na zadanie kolejnego 
pytania.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jeśli ma pan wątpliwości co 

do analiz instytutu Citizen Lab z Toronto, który 
to stwierdził, to będziemy… Moim zamierzeniem 
jest to, aby zaprosić specjalistów z tego instytu-
tu na posiedzenie komisji i z nimi porozmawiać. 
Będzie pan wówczas mógł wyrazić swoje wątpli-
wości jako nieczłonek komisji – bo oczywiście 
jak każdy senator ma pan możliwość przyjścia 
i brania udziału w posiedzeniach wszelkich ko-
misji, w tym nadzwyczajnej – i wyjaśnić te swo-
je wątpliwości u ekspertów instytucji, która to 
potwierdziła.

Jeśli chodzi o to, które wybory czy który pro-
ces wyborczy był czy mógł być naruszony… 
Podkreślam, że tu jest sformułowanie: ocena wpły-
wu ujawnionych przypadków na proces wyborczy 
w Rzeczypospolitej Polskiej. Na razie mamy dane 
z 2019 r., ale podczas używania tego systemu, co 
wiemy np. z raportu NIK, od 2017 r. w Polsce od-
były się wybory – w 2018 r. oraz w 2020 r., wy-
bory prezydenckie. Jeśli będą nowe fakty, które 
będą wskazywały na to, że również wtedy, tak jak 
w 2019 r., kogoś z polityków opozycji podsłuchiwa-
no, to będziemy chcieli się tym zajmować.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Chciałbym tylko państwa poinformować – 

bo często pytacie, kiedy może być głosowanie, ile 

czasu nam to zajmie – że jeszcze 12 senatorów 
jest zapisanych do zadawania pytań. Ze wzglę-
du na to, że runda pytanie – odpowiedź trwa 3, 
4 minuty, to, lekko licząc, mamy jeszcze godzinę, 
jeżeli nikt z państwa nie będzie zadawał kolejnych 
pytań. Tak więc każdemu, kto się tym intereso-
wał, odpowiadam.

Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-
ra Krzysztofa Mroza.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Panie Senatorze, ja mam 3 pytania. Pierwsze 
pytanie…

(Senator Marcin Bosacki: Troszkę głośniej…)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Do mikro-

fonu prosiłbym, Panie Senatorze. I niezależnie od 
tego, ile pan ma pytań, ma pan na nie minutę.)

Pierwsze pytanie, trochę w nawiązaniu do wy-
powiedzi senatora Czerwińskiego. W nazwie tego 
punktu zostały użyte słowa: powołanie komisji do 
spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwi-
gilacji. Czyli już w nazwie jest jakby przesądzone, 
że ta nielegalna inwigilacja była. Ja uważam, że 
to może być ewentualnie konkluzja pracy komi-
sji. No, skoro już w nazwie się sugeruje, że była 
nielegalna inwigilacja… Czy to nie jest tak, jak po-
wiedział pan senator Marek Pęk, że wszystko już 
jest wyjaśnione?

Drugie pytanie jest takie. Wyczytałem w in-
ternecie – nie wiem, czy to jest prawda, czy nie 
– że służby 102 krajów zakupiły od Izraela tę li-
cencję czy prawo do wykorzystywania… Nie 
wiem, jak to określić…

(Sygnał timera)
I wyczytałem, że to jest m.in. Kanada, Wielka 

Brytania, Francja. Nie wiem, czy to jest prawda, 
bo to w Google… Czy pan uważa, że w związku 
z tym można postawić taki zarzut, który pan sta-
wia, służbom specjalnym państwa kanadyjskiego, 
francuskiego czy brytyjskiego, że przekazywały 
informacje Izraelowi o swoich obywatelach, czyli 
że szpiegowały swoich, uprawiały jakieś szpiego-
stwo, tak jak niektórzy sugerują?

I ostatnie pytanie…

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Panie Senatorze, przepraszam, ale o 35 sekund 
przekroczył pan czas. Odbieram panu głos.
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Chcę państwu senatorom powiedzieć, ponie-
waż bardzo wielu z was zapisało się do głosu, że 
ja do tej pory pozwalałem przekraczać limit mi-
nutowy wszystkim senatorom – zarówno z jed-
nej, jak i z drugiej strony. Chcę powiedzieć, że od 
tego momentu, niezależnie od tego, który senator 
będzie zadawał pytanie, z szacunku dla naszego 
wspólnego czasu będę restrykcyjnie pilnował tej 
minuty.

Bardzo proszę…
(Senator Jan Filip Libicki: Wniosek formalny. 

Czy można wniosek formalny?)
Bardzo proszę. Wniosek formalny można 

zawsze.

SenatoR 
Jan filiP liBicki 

Dziękuję.
Czy mógłby pan marszałek, ponieważ nie 

wszyscy mogą czy mają możliwość tutaj przeby-
wać… Czy mógłby pan marszałek, kiedy skończy 
się zadawanie pytań, ogłosić 5 minut przerwy 
technicznej, tak żebyśmy mogli wrócić na salę 
i zagłosować?

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Ale to jest oczywiste. Zawsze tak robimy i tak 
będzie.

(Senator Jan Filip Libicki: Dobrze. To bardzo 
dziękuję.)

Ja mogę państwa zapewnić, że po zakończeniu 
zadawania pytań, przed głosowaniem, oczywiście 
ogłoszę przerwę. Proszę się nie obawiać jakiejkol-
wiek manipulacji z tej strony.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Panie Senatorze, tak jak mówiłem, będzie-
my wyjaśniać legalność lub nielegalność… 
Przypadkami legalnej działalności służb nie bę-
dziemy się oczywiście zajmować. Według zgodnej 
opinii bardzo wielu ekspertów użycie Pegasusa 
wobec własnych obywateli jest nielegalne, no, 
zwłaszcza wobec szefa sztabu największej partii 
opozycyjnej w czasie kampanii wyborczej.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję…)
Jeszcze 1 pytanie pan zadał… Proszę 

o powtórzenie.
(Senator Krzysztof Mróz: Drugie dotyczyło in-

nych krajów.)
A, już wiem, inne kraje. Panie Senatorze, 

w mojej ocenie ten aspekt międzynarodowy, czyli 
dotyczący zarówno przepływu danych do Izraela, 
do firmy, która jest pod nadzorem ministerstwa 
obrony Izraela – eksperci jasno mówią, że pier-
wotnie ten system broni cybernetycznej był uży-
wany przez wywiad izraelski – jak i przypadków 
użycia tego systemu w innych krajach… Moim 
zdaniem najbardziej adekwatny, zbliżony jest 
przypadek Węgier, gdyż w przeciwieństwie do 
krajów, które pan wymienił, tylko w tych 2 kra-
jach – przynajmniej w Europie – tj. w Polsce i na 
Węgrzech, specjaliści odkryli ataki Pegasusem 
wobec przeciwników rządu. Na Węgrzech są to 
dziennikarze, a w Polsce mowa o osobach, których 
władza uważa za swoich przeciwników. W Polsce 
są to prominentny polityk partii opozycyjnej, ad-
wokat – reprezentujący zresztą przywódcę tej 
samej partii opozycyjnej – oraz prokurator. Te 
wszystkie sprawy będziemy chcieli wyjaśnić.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Grzegorza Biereckiego.

SenatoR 
GrzeGorz Bierecki 

Panie Marszałku! Szanowny Panie Senatorze!
Dowiadujemy się, że na podstawie informacji, 

które senator Brejza uzyskał od firmy Citizen Lab, 
mamy powołać w Senacie komisję o określonych 
przez was zadaniach. Senator Brejza wielokrotnie 
konfabulował – przecież o tym wiemy.

(Głos z sali: O!)
Moje pytanie jest pytaniem o wiarygodność…
(Poruszenie na sali)
(Senator Marcin Bosacki: Ja tego nie wiem. 

Wręcz przeciwnie, uważam go za bardzo…)
Mam prawo tak twierdzić.
(Głos z sali: Pytanie!)
Proszę mi doliczyć czas, Panie Marszałku. 

Dobrze?
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(Rozmowy na sali)
Mam prawo tak twierdzić…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Proszę 

państwa, bardzo proszę nie przerywać, ponieważ 
pan senator Bierecki zyskuje w ten sposób czas. 
Nie mam powodu, aby nie dodać mu czasu, który 
państwo zabrali. Pan senator ma jeszcze 40 se-
kund. Bardzo proszę.)

Dziękuję bardzo.
Chciałbym pana zapytać o to, jaki jest sta-

tus firmy Citizen Lab i kto jest jej właścicielem. 
Dokładniej rzecz biorąc – zapożyczam tu termi-
nologię związaną z praniem brudnych pieniędzy 
– chodzi o to, kto jest ostatecznym beneficjentem 
tej firmy. Wielokrotnie użył pan określenia, że 
system Pegasus to broń cybernetyczna dla wy-
wiadów. Rozumiem, że możliwość śledzenia tego 
typu broni posiadają tylko instytucje, które mają 
odpowiednie oprogramowanie służące do tego, 
żeby to robić, a więc kosztowne, rzadkie narzę-
dzia, które nie są dostępne dla, że tak powiem, 
hakerów z uniwersytetu.

Chciałbym też dopytać, czy państwo bierzecie 
pod uwagę możliwość, że te działania, które mogą 
być wynikiem konfabulacji, służą destabilizacji 
sytuacji politycznej w Polsce w obliczu obecnego 
klimatu międzynarodowego.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora o odpowiedź.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Pytania były bodaj 3.
(Senator Grzegorz Bierecki: Najważniejsze było 

pytanie o to, kto jest właścicielem Citizen Lab.)
Zacznę od tego pierwszego stwierdzenia, że 

na podstawie ustaleń senatora Brejzy i instytu-
tu Citizen Lab mamy powoływać komisję śled-
czą. Wie pan, Panie Senatorze, ja spędziłem parę 
lat w Stanach Zjednoczonych, a jedną ze spraw, 
które dość mocno przeanalizowałem, była naj-
większa afera w historii Stanów Zjednoczonych, 
przynajmniej tej nowożytnej, po II wojnie, czyli 
afera Watergate. Wie pan, kiedy Senat amerykań-
ski zaczął zajmować się tą sprawą, też byli tacy, co 

mówili, że na podstawie jednego artykułu w „The 
Washington Post” nie należy powoływać komisji 
śledczej. I taki jest mój komentarz do pana pierw-
szego pytania.

Jeśli chodzi o…
(Senator Grzegorz Bierecki: Przepraszam, to 

nie jest odpowiedź na moje pytanie.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 

Senatorze…)
(Senator Grzegorz Bierecki: Kto jest tego wła-

ścicielem i kto tym zarządza?)
Właśnie do tego zmierzam.
(Senator Grzegorz Bierecki: To nie jest odpo-

wiedź na to pytanie.)
(Głos z sali: Cierpliwości!)
Właśnie do tego zmierzam, cierpliwości.
(Senator Leszek Czarnobaj: Proszę nie 

konfabulować…)
(Wesołość na sali)
Instytut Citizen Lab należy do…

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Panowie, proszę o spokój, naprawdę. Panowie, 
nie może być tak, że zarzucacie drugiej stronie, 
że się śmieje, podczas gdy sami chichoczecie. 
Wszyscy powinni się zachowywać tak samo. Nie 
czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Przecież to jest 
prosta zasada. Bardzo proszę, żeby nie chichotać.

(Rozmowy na sali)
Proszę.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Należy do Uniwersytetu w Toronto, a mówiąc 
ściślej, do jego szkoły stosunków międzynarodo-
wych i nauk politycznych, Munk School. I to jest 
odpowiedź na pana pytanie.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o  zadanie pytania, jak ro-

zumiem, zdalnie… A nie. Bardzo proszę pana 
senatora…

(Senator Marcin Bosacki: Panie Marszałku, 
jeśli mogę…)

Jasne, że pan może.
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SenatoR 
marcin Bosacki 

Uniwersytet w Toronto w najnowszym ran-
kingu najbardziej prestiżowych uniwersyte-
tów na świecie jest na miejscu między ósmym 
a dwunastym.

(Głos z  sali: A  kto jest właścicielem tego 
uniwersytetu?)

Tego już nie wiem, ale w Kanadzie, w której 
służyłem, większość uniwersytetów jest funda-
cjami z udziałem…

(Rozmowy na sali)
…z udziałem stanów czy prowincji, w których 

się znajdują.
(Głos z sali: Czyli są prywatne…)
(Rozmowy na sali)

SenatoR 
GrzeGorz Bierecki 

Panie Marszałku, w związku z brakiem odpo-
wiedzi na moje pytanie o ostatecznego beneficjen-
ta prosiłbym o przygotowanie tej odpowiedzi na 
piśmie, nie wiem, w jakiej formule.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Przepraszam, Panie Senatorze, ale powiem 
panu szczerze: nie ma takiej formuły. Panie 
Senatorze, zarówno państwa pytania, jak i od-
powiedzi w tego typu dyskusji podlegają przede 
wszystkim ocenie tych, którzy nas oglądają, a nie 
słuchają. Pan miał pełne prawo zadać pytanie 
i zadał je pan, a pan senator odpowiedział w taki 
sposób, jaki uznał za stosowny. I zarówno pana 
pytanie, jak i odpowiedź… Nie mogę zobowiązać 
pana senatora, żeby udzielił panu odpowiedzi pi-
semnie na pytanie, jako marszałek po prostu nie 
mam takiej możliwości, Panie Senatorze, i pan 
o tym wie. Tak samo nie mam żadnego wpływu 
na to, jakie pytania pan zadaje. Proszę w związku 
z tym zwolnić mnie…

(Senator Marcin Bosacki: Panie Marszałku, 
czy mogę dodać 2 zdania, żeby uspokoić szanow-
nego pana senatora?)

Bardzo proszę, pan odpowiada panu senato - 
rowi.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Panie Senatorze, zobowiązuję się do tego, aby-
śmy podczas prac komisji znaleźli również całość 
odpowiedzi na pana pytanie.

(Rozmowy na sali)

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Bogdana Klicha.

SenatoR 
BoGdan klicH 

Bardzo dziękuję.
Mnie się nie chce wierzyć, żeby tak światły 

senator, jak senator Bierecki, nie wiedział o tym, 
co to jest Citizen Lab, bo chyba większość z nas to 
wie. Wiemy też o tym, że to jest zespół badawczy, 
jak powiedział senator Bosacki, działający przy 
jednym z najbardziej prestiżowych uniwersy-
tetów na kontynencie północnoamerykańskim, 
Uniwersytecie w Toronto. Wierzę też bardzo moc-
no w to, że wielu z nas miało szansę przeczytać 
instrukcję obsługi Pegasusa, bo ta instrukcja jest 
dostępna w sieci. Możemy się tam dowiedzieć, ja-
kie są jego funkcje itd.

W  kontekście spraw międzynarodowych, 
Panie Senatorze – to do pana senatora Bosackiego 
– interesuje mnie, czy komisja, jeśli zostanie po-
wołana, będzie brała pod uwagę tę wielką pracę, 
jaka została wykonana przez prawie 80 dzienni-
karzy z 10 krajów, którzy przez całe lata badali 
wykorzystywanie systemu Pegasus…

(Sygnał timera)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 

Senatorze…)
…Do, nazwijmy to, niecnych celów…
(Sygnał timera)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Minuta.)
…I czy będzie brała pod uwagę, w jaki spo-

sób Amnesty International badała te sprawy. Bo 
przecież nie tylko Citizen Lab, ale też Amnesty 
International je badała. W moim przekonaniu ten 
kontekst międzynarodowy powinien być wzięty 
pod uwagę. Chciałbym wiedzieć, co pan na ten 
temat sądzi.
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SenatoR 
marcin Bosacki 

Bardzo dziękuję za to pytanie.
Tak, o Amnesty International już mówiłem, 

ku niezrozumiałej dla mnie reakcji prawej części 
sali. Uważam, że to jest bardzo poważna insty-
tucja, i będziemy chcieli porozmawiać również 
z ekspertami z Amnesty International. A jeśli 
chodzi o zespół dziennikarski badający użycie 
Pegasusa tak naprawdę na świecie, to tak, chcemy 
również dotrzeć do członków tego zespołu i po-
rozmawiać z nimi.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

ra Michała Seweryńskiego.

SenatoR 
micHał seweryński 

Krótkie pytanie. Chyba wszyscy dowiedzieli-
śmy się o sprawie podsłuchów z mediów. Wiemy, 
że na początku tego łańcucha były media ame-
rykańskie. Czy można przyjąć, że w tej sprawie 
działały one w dobrej wierze?

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

SenatoR 
marcin Bosacki 

Panie Senatorze, źródeł wiedzy o używaniu 
Pegasusa w ogóle na świecie, a przede wszystkim 
o używaniu go w Polsce jest dużo więcej, i nie są 
to tylko media. Co do zasady ja traktuję infor-
macje medialne, również jako człowiek, który 
prawie 20 lat przepracował w zawodzie dzien-
nikarza, z dużą, aczkolwiek ograniczoną, dozą 
zaufania.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Bogusławę Orzechowską.

SenatoR 
BoGusława orzecHowsk a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałabym o coś zapytać. 

Było mówione, że komisja nadzwyczajna jest po-
wołana zgodnie z parytetami. Chciałabym się 
dowiedzieć, zgodnie z jakimi parytetami była 
określana liczba członków tej komisji. Bo klub 
Prawa i Sprawiedliwości ma 47 członków i ma 
2 miejsca w komisji, klub Koalicji Obywatelskiej 
ma 43 członków i ma 3 miejsca, a pozostałe kluby 
mają po 1 miejscu w komisji. 

Dlaczego takie były przeliczniki? Czy to jest 
zgodne z parytetami? A jeżeli tak, to z jakimi?

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

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

SenatoR 
marcin Bosacki 

Szanowna Pani Senator, taka była propo-
zycja marszałka i na posiedzeniu Konwentu 
Seniorów, na którym byłem, nie wywołało to 
jakichkolwiek sporów. To jest pierwsza odpo-
wiedź na pani pytanie. A druga jest taka, że gdy 
w poprzedniej kadencji Sejmu powoływano ko-
misje śledcze, przedstawiciele największej siły 
opozycyjnej w Sejmie dostawali 1 miejsce do 
obsadzenia.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

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

ra Jarosława Rusieckiego.
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SenatoR 
Jarosław rusiecki 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nie wiem, czy mogę już tak mówić, ale tytułują 

tu pana przewodniczącym…
(Głos z sali: Już wiedzą…)
(Głos z sali: Przewodniczący klubu.)
(Senator Marcin Bosacki: Przewodniczący 

klubu Koalicji Obywatelskiej, Szanowny Panie 
Przewodniczący mojej komisji obrony.)

No nie, przewodniczącym tej komisji, którą 
byście chcieli państwo nazywać śledczą.

Mam bardzo proste pytanie. Mianowicie 
w rozmowach politycznych w Sejmie, który ma 
kompetencję do powoływania komisji śledczych, 
była propozycja, aby tego rodzaju komisja była 
osadzona w czasie, mogła się zajmować okresem 
od 2007 r. Ale państwo z Koalicji Obywatelskiej, 
z Platformy Obywatelskiej na to się nie zgodzi-
liście. Dlaczego? Jest pan funkcjonariuszem 
Platformy Obywatelskiej, dość znamienitym, 
więc proszę powiedzieć, dlaczego państwo nie 
zgodziliście się na to.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale to jest 
w Senacie.)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator sprawozdawca.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Szanowny Panie Senatorze, nie jestem żadnym 
funkcjonariuszem, jestem senatorem z Poznania 
oraz szefem, przewodniczącym grupy senatorów 
Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze raz podkreślam: 
w Senacie, jeśli chodzi o Senat. Nie mam wiedzy 
co do rozmów w Sejmie. Nie potrafię odpowie-
dzieć na pana pytanie.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

ra Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Przewodniczący, czy komisja będzie ba-
dała dokumenty i oświadczenia urzędników tego 
rządu, którzy już potwierdzili nielegalność wyko-
rzystania pieniędzy publicznych na zakup syste-
mu głębokiej inwigilacji Pegasus? 

Konkretnie mówię o decyzji podpisanej przez 
wiceministra finansów Piotra Patkowskiego, 
który odrzucił wniosek NIK mówiący o naru-
szeniu dyscypliny finansów publicznych przez 
wiceministra sprawiedliwości, który przeka-
zał te pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości do 
CBA, z następującym uzasadnieniem: cała opera-
cja mogła naruszyć dyscyplinę finansów publicz-
nych, ale nie nastąpiło to w stopniu wyższym niż 
znikomy. Oczywiście według mnie zakup syste-
mu do inwigilacji obywateli należy uznać za na-
ruszenie dyscypliny w stopniu wysokim. 

Ale czy państwo zaprosicie też urzędników 
tego rządu, którzy już się wypowiadają, że mo-
gło dojść do naruszenia przepisów prawa w tej 
sprawie?

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pana senator Bosacki.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Absolutnie taka jest moja czy nasza intencja. 
Chciałbym dodać, że pojawiają się w przestrze-
ni publicznej komentarze, niestety też naszych 
kolegów senatorów, że i tak nie będą przycho-
dzili wysocy urzędnicy związani z  tą sprawą 
m.in. w sposób, który pan opisał, bo nie mają 
takiego obowiązku. Przypominam, że zgodnie 
z Regulaminem Senatu w kwestii, która dotyczy 
prac jakiejkolwiek komisji, przedstawiciele or-
ganów centralnych, ale też samorządowych czy 
spółek Skarbu Państwa mają obowiązek współ-
pracować z komisją, przedstawiać na jej proś-
by dokumenty, którymi ona chciałaby się zająć, 
przedstawiać swoje opinie oraz uczestniczyć 
w pracach komisji. Mogą być przez nią zaprasza-
ni czy wzywani. Czytałem też jedną wypowiedź, 
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że owszem, ale nie dotyczy to komisji nadzwyczaj-
nych. Od półtora roku jestem członkiem Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, która zaprosiła 
czy wezwała przedstawicieli co najmniej 4 mini-
sterstw, i oni zawsze się pojawiali. Mam nadzieję, 
że tak będzie również w przypadku komisji nad-
zwyczajnej do spraw Pegasusa.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan marszałek Marek Pęk.
(Senator Marek Pęk: Rezygnuję z pytania, bo 

już wcześniej ono padło.)
Dziękuję.
Bardzo proszę, pan senator Marek Marty - 

nowski.

SenatoR 
marek marTynowski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Przede wszystkim na początku chciałbym 

upomnieć się o senatorów zdalnych. Niestety, nie 
mogą się oni doprosić o zadanie pytania. Podobno 
pan senator Wojciech Skurkiewicz od kilkudzie-
sięciu minut się zgłasza.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przepra-
szam, Panie Senatorze, do mnie to nie dotarło.)

Ale okej. Mówię tylko, że jest jakiś problem.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Ale zaraz, bo nie może być tak, że senatorowie 
się zgłaszają i nie są dopuszczani do głosu…

Czy mogą państwo wyjaśnić, jak to jest 
możliwe?

(Senator Marek Martynowski: Ja słysza-
łem przynajmniej o  1 przypadku, Wojciecha 
Skurkiewicza, którego nazwisko parokrotnie było 
tutaj poruszane.)

Proszę państwa, to jest ważna sprawa. Trzeba 
ją natychmiast wyjaśnić.

(Senator Marek Martynowski: Panie Mar-
szałku, a teraz jeszcze chciałbym zadać pytanie.)

Bardzo proszę, to teraz pana pytanie.
My w tym czasie wyjaśniamy sprawę pana se-

natora Skurkiewicza.

SenatoR 
marek marTynowski 

Jasne.
Chciałbym, Panie Przewodniczący, spytać 

pana senatora Bosackiego, czy przewodniczący 
tej komisji nadzwyczajnej będzie miał dodatek 
funkcyjny. Tak jak pozostali w innych komisjach, 
tak jak w przypadku Komisji Nadzwyczajnej do 
spraw Klimatu. I czy będzie miał swój sekretariat 
i gabinet? Bo jeżeli tak, to może od razu określcie, 
że będzie 10 takich komisji…

(Rozmowy na sali)
(Senator Marcin Bosacki: Ja nie słyszę pana se-

natora. Jest duży…)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przepra-

szam, bardzo proszę o spokój.)
(Senator Marcin Bosacki: Ostatnich kilku słów 

nie słyszałem.)
Mogę powtórzyć pytanie. No, nie wiem. 

Ewentualnie pan marszałek poprosił, żeby…
(Senator Marcin Bosacki: Nie, nie. Chodzi 

o ostatnie zdanie, powiedzmy.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Po raz ko-

lejny proszę państwa o ciszę. Bardzo proszę pana 
senatora…)

Okej.
(Senator Marcin Bosacki: Słyszałem o dodat-

ku, dalej już nie słyszałem.)
Czy przewodniczący tej komisji będzie miał 

dodatek funkcyjny? Tak jak w przypadku innych 
komisji. Nie wiem, czy przewodniczący Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu też ma taki do-
datek, ale gabinet i sekretariat ma. To są jakieś 
koszty. Jeżeli chcecie państwo zadowolić wszyst-
kich senatorów, to może od razu zróbcie tak, 
że 1 uchwałą powołacie 10 komisji. Tak robimy 
z Senatu cyrk. Zróbmy raz, a dobrze i państwo 
będziecie zadowoleni.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę…

SenatoR 
marcin Bosacki 

Nie jest to pytanie, tylko insynuacja, którą 
uważam za niepoważną, bo nie po to powsta-
je komisja, żeby ktokolwiek miał gabinet czy 
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dodatek. Przypominam, że jako szef grupy se-
natorów i tak już mam gabinet. Mogę pana za-
pewnić, że nowo powstała komisja nadzwyczajna 
będzie działała w zgodzie z Regulaminem Senatu, 
który dotyczy komisji, ich powoływania, a potem 
funkcjonowania.

(Senator Marek Martynowski: Panie Mar szał-
ku, ale moje pytanie było… Przepraszam, że jesz-
cze się wtrącę. Konkretnie: czy przewodniczący 
takiej komisji będzie miał dodatek, czy nie? Pan 
tego nie wie?)

To jest pytanie nie do mnie. Na razie ani nie 
jestem członkiem, ani przewodniczącym takiej 
komisji. To jest pytanie do władz Senatu. Nie 
wiem.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Wszystkich państwa zaniepokojonych sprawą 

senatora Skurkiewicza informuję, że pan senator 
Skurkiewicz o godzinie 18.17 – tak mi przekazano 
– zgłosił się do zadania pytań i oczywiście został 
wpisany na listę. A więc jak najbardziej będzie to 
możliwe.

Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-
ra Jana Marię Jackowskiego.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie: czy 

w ramach komisji będą monitorowane, jeże-
li ewentualnie zaistnieją, jakieś nowe fakty 
w sprawie? To znaczy nie można wykluczyć, że 
krąg osób, które mogły być poddane tego typu 
praktykom, będzie większy. Nie można stwier-
dzić, że na pewno tak będzie, ale nie można tego 
wykluczyć.

Po drugie, czy komisja będzie w jakiś zorga-
nizowany sposób pośredniczyła np. w możliwości 
sprawdzenia urządzeń tych parlamentarzystów, 
którzy mogą mieć wolę sprawdzenia, czy ich urzą-
dzenie do komunikowania się nie było poddane 
jakimś tego typu działaniom? Czy w takim razie 
będą informacje na ten temat? Czy to jest plano-
wane? Jak pan jako osoba, która przygotowała ten 
projekt, by to widział? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Panie Senatorze, z całą pewnością nie jest to 
jednym z celów, jak widać po projekcie uchwały 
powołania komisji, ale ja uważam, że skoro za-
atakowano Pegasusem szefa kampanii wyborczej 
największej siły opozycyjnej, skoro zaatakowano 
adwokata i skoro zaatakowano prokuratora, to ci 
parlamentarzyści, którzy chcą sprawdzić swoje 
telefony, powinni móc to zrobić. Jak już wspo-
mniał senator Klich, instrukcja jest dostępna 
publicznie w internecie. Moją intencją jest z całą 
pewnością rozmowa z przedstawicielami insty-
tutu Citizen Lab. Wówczas jak najbardziej będzie 
można ich zapytać, czy będą gotowi sprawdzić np. 
telefony senatorów.

WiceMaRSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora Krzysztofa 

Brejzę.
Bardzo proszę.

SenatoR 
krzyszTof BreJza 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Gdzie pan jest, Panie Senatorze Bierecki?
(Głos z sali: Poszedł.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 

Senatorze, teraz jest czas zadawania pytań.)
Jasne. W takim razie chciałbym zadać pyta-

nie panu przewodniczącemu Bosackiemu. Czy 
jest świadomy tego, że mnie podpięto i badano 
– uwaga – urządzeniem za 600 tysięcy zł w ope-
racji wartej 4 miliony zł, badano, fikcyjnie two-
rzono wątek, sprawdzano, czy dostałem 300 zł na 
kampanię wyborczą, na paliwo? To jest autentyk. 
Czy pan wie o tym, w jaki sposób tworzono pod-
stawę do kontroli operacyjnej? Czy komisja bę-
dzie w stanie to zweryfikować? Tutaj, odbijając 
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piłeczkę, powiem, że można było Pegasusa użyć 
do spraw znacznie większych, spraw finanso-
wych, międzynarodowych, wielomiliardowych, 
wielomilionowych przekrętów, które niestety 
miały miejsce.

(Sygnał timera)
I mam do państwa apel o to, żeby tę komisję 

powołać nie dla wyjaśnienia mojej sprawy, na-
wet nie dla wyjaśnienia sprawy inwigilacji szta-
bu opozycji, ale dla Polski, dla Polaków, po to aby 
zagwarantować Polakom prawo do uczestniczenia 
w wolnych i uczciwych wyborach. To nie był atak 
na telefon szefa sztabu, tylko to był atak na kartę 
wyborczą każdej Polki i każdego Polaka.

(Głos z sali: Daj spokój.)

SenatoR 
marcin Bosacki 

Panie Senatorze, nie, z niektórych faktów, któ-
re pan przytoczył na początku swojej wypowie-
dzi, do tej pory nie zdawałem sobie sprawy. Za 
to słyszałem o próbie powiązania inwigilowania 
pana przez 6 miesięcy odnawianego 33 razy z ja-
kąś sprawą w pana mieście, w której chodzi o nie-
zbyt wysokie sumy.

Otóż chcę powiedzieć, że również w przypad-
ku dużo mniej inwazyjnych, agresywnych metod 
kontroli operacyjnej, powiedzmy, tradycyjnych, 
aby uzyskać na ich stosowanie zgodę, potrzebne 
jest podejrzenie popełnienia przestępstwa zagro-
żonego bodaj – to trzeba by sprawdzić – mini-
mum 3 latami bezwzględnego więzienia. Tak więc 
to jedno z drugim kupy się nie trzyma i można 
to traktować tylko jako próby ex post wyjaśnia-
nia swoich prawdopodobnie nielegalnych działań 
z roku 2019.

Jeszcze o 1 kwestii tutaj, jak myślę, powinie-
nem wspomnieć w odpowiedzi na pana pyta-
nie. Bo bardzo często pada pytanie: a dlaczego 
w ogóle to robiono w przypadku tak oczywistych 
spraw, które w sposób oczywisty są skandalem, 
jak podsłuchiwanie, totalne inwigilowanie sze-
fa sztabu partii opozycyjnej podczas kampanii 
wyborczej? No, odpowiedź jest jedna, prawdo-
podobna odpowiedź jest 1: ponieważ wówczas 
uważano, że system jest nie do namierzenia. 
To, że jest do namierzenia, wiadomo od niewie-
lu miesięcy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
łek Marek Pęk)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Sena - 
torze! 

Ja chciałbym jednak powrócić do podstaw, 
czyli do przedmiotu waszego działania, przed-
miotu waszych badań, komisji oczywiście. To jest 
– zacytuję jeszcze raz z tego druku – „wyjaśnienie 
ujawnionych przypadków nielegalnej inwigilacji” 
oraz „naruszeń prawa podczas stosowania przez 
służby specjalne kontroli operacyjnej”. 

Na jakiej podstawie będziecie stwierdzali, któ-
ry przypadek jest legalny, a który – nielegalny? 
Z tego, co ja kojarzę – ale może pan mnie wypro-
wadzi z błędu – wynika, że o tym stwierdza sąd. 
Czy sąd udostępni wam informacje, które uzy-
skał, poprzez prokuraturę oczywiście, o kontro-
li operacyjnej? Co będziecie badać? Czy będzie 
przedmiot badań? Bo to jest podstawa.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Szanowny Panie Senatorze, mamy nadzieję, że 
w wyniku prac komisji i rozmów z wzywanymi, 
zapraszanymi urzędnikami państwowymi rów-
nież do takich wniosków, co było legalne, a co nie 
było legalne, dojdziemy.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Pytanie zadaje pani senator Barbara Zdro - 
jewska.

SenatoR 
BarBara zdroJewsk a 

Ja tylko chciałabym się upewnić, Panie 
Senatorze, o to, czy na pewno komisja zajmie 
się tym, co z punktu widzenia mojego i mojej 



Powołanie komisji nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu  
na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych

218

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 stycznia 2022 r.

komisji, której przewodniczę, jest bardzo istot-
ne, czyli niepokojącym zjawiskiem takiego trój-
kąta: służby – TVP – wybory. Czyli chodzi nie 
tylko o wpływ na wybory za pomocą służb, pod-
słuchiwania pana senatora Brejzy, lecz także 
o wykorzystywanie tego w publicznych mediach, 
uzależnionych od Prawa i Sprawiedliwości i wy-
branych przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy to 
też będzie… Bo uważam, że ten styk umożliwia 
de facto manipulowanie wynikami kampanii 
wyborczej. Dziękuję.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Tak, Pani Senator, jest to w założeniu w ba-
daniu wpływu inwigilacji Pegasusem na pro-
ces wyborczy. Jest to jedna z głównych spraw do 
zbadania, ponieważ cykl w kilku momentach był 
oczywisty. Czyli wydaje się, czy bardzo prawdo-
podobne jest, że zmanipulowane SMS-y z telefonu 
senatora Brejzy były potem używane w mediach, 
dawniej publicznych, i potem używane przez 
propagandę wyborczą, czystą, partii rządzącej 
w kampanii wyborczej. Tak, z całą pewnością 
musi to być zbadane.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Pytanie zadaje pan senator Kazimierz Wiatr.

SenatoR 
k azimierz wiaTr 

Panie Marszałku, Panie Senatorze, ja mam 
wiele pytań. Pada tutaj wiele półprawd, padają 
obraźliwe słowa, które naruszają powagę Senatu. 
Chciałbym zadać jedno, konkretne pytanie. 

Czy Regulamin Senatu, uchwalony przez 
Senat, może nadawać temu Senatowi – czyli Senat 
sam sobie – uprawnienia, których nie nadaje mu 
żadna ustawa ani konstytucja? Zadaję to pytanie 
w kontekście wzywania przez komisję ministrów 
na przesłuchania, o czym pan senator mówił. 
Dziękuję bardzo.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Panie Senatorze, uważam, że jest to pytanie 
z tezą, której nie podzielam. Nie uzurpujemy sobie 

niczego, na co by nie zezwalał Regulamin Senatu, 
który, przypominam, ma rangę ustawy.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ale Regulamin 
Senatu nie jest…)

Do tej pory w  historii parlamentaryzmu 
Rzeczypospolitej senatorowie czy posłowie 
działający w ramach komisji senackich czy sej-
mowych zapraszali – ja nie użyłem słowa „prze-
słuchiwali” – do wzięcia udziału w posiedzeniach 
tych komisji bardzo wielu przedstawicieli mini-
sterstw, centralnych urzędów, również spółek 
Skarbu Państwa czy instytutów państwowych. 
Podkreślam: w mojej opinii nie zdarzało się, żeby 
spotykało się to z odmowami. Jeśli tylko w tej 
sprawie… A przypominam jeszcze raz, że od pół-
tora roku funkcjonuje, w innej sprawie, komisja 
nadzwyczajna Senatu. Tam również przycho-
dzą przedstawiciele rządu i jego różnych agend. 
Jeśli tylko w tej sprawie nie będą przychodzić, to 
ja osobiście uznam, że to dlatego, iż mają coś do 
ukrycia.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ale konstytu-
cja wyraźnie określa, jakie są zadania Senatu. 
I  z  tego wynika obecność ministrów na tych 
posiedzeniach.)

(Senator Barbara Zdrojewska: Panie Mar - 
szałku…)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dobrze. Pan senator odpowiedział tak, jak 
uważa.

Pytanie zadaje Wojciech Skurkiewicz – w try-
bie zdalnym.

SenatoR 
woJciecH skurkiewicz 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie, ale zanim je zadam, małe spro-

stowanie. Oczekuję też, że padnie słowo „przepra-
szam” ze strony pana senatora Bosackiego. Jak 
rozumiem, pan senator nie zapoznał się z moim 
wywiadem udzielonym 24 grudnia, tylko bazuje 
na pomówieniach czy doniesieniach medialnych 
„Gazety Wyborczej” i innych mediów. I kreuje 
tezę, zgodnie zresztą…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…z  briefem, jaką posłowie i  senatorowie 

Platformy utrzymują. Jeżeli zapozna się z tym 
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wywiadem i jeżeli ma choć odrobinę odwagi, to 
może przeprosi w czasie tej debaty za te szkalu-
jące słowa pod moim adresem. Reprezentując 
w mediach ministra obrony narodowej, zawsze 
wypowiadam się w imieniu resortu obrony na-
rodowej. Przypominam, że resort obrony naro-
dowej w swojej strukturze ma również 2 służby 
specjalne…

(Sygnał timera)
…Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Służbę 

Wywiadu Wojskowego. Ale to…
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
Dlatego też liczę na sprostowanie i na słowo 

„przepraszam”. Albo nie wymagajmy zbyt wiele. 
Chyba się nie doczekamy.

I moje pytanie. Wspomniał pan o autorytetach 
prawnych. Chciałbym poznać te autorytety praw-
ne. Może przedstawi pan nazwiska tych autoryte-
tów prawnych, co do których się pan wypowiadał 
i na których opiniach pan bazuje, kreując swoje 
opinie.

(Głos z sali: Czas…)
I drugie. Czy zdaje sobie pan sprawę, że sys-

temy, różne systemy w Polsce, jeżeli są używa-
ne, to są używane w stosunku do przestępców 
i w stosunku do osób podejrzanych o popełnienie 
przestępstwa? I za każdym razem są używane za 
zgodą niezależnego, niezawisłego sądu. Czy ma 
pan taką wiedzę?

(Głos z sali: Ale czas…)
I jeszcze 1 pytanie, chyba bardziej do mar-

szałka Senatu. Jaki jest przewidywany koszt 
funkcjonowania tej właśnie komisji, która bę-
dzie sprawdzała te rewelacje, w głównej mierze 
rewelacje medialne? Dziękuje.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Wyjaśnię tylko, że przedłużyłem czas zada-

wania pytania panu senatorowi, bo wydaje mi 
się, że w pierwszej części występował on w try-
bie sprostowania.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Po kolei. Nie zrozumiałem, nie usłysza-
łem żadnej korekty faktów ze strony senatora 

Skurkiewicza, więc nie wiem, co miałbym pro-
stować. Mam nadzieję, że mi to wyjaśni. To po 
pierwsze.

Po drugie, autorytety prawne. I  tak np. 
prof. Hermeliński, były szef Państwowej Komisji 
Wyborczej oraz wieloletni sędzia Trybunału 
Konstytucyjnego, stwierdził, że w wyniku tej 
afery Pegasusa Sejm Rzeczypospolitej powinien 
się rozwiązać.

Trzecie pytanie dotyczyło kosztów. Nie mam 
zielonego pojęcia, ale jak pan senator będzie 
chciał, to może się sam dowiedzieć. Albo ja mogę 
się dowiedzieć, jakie są koszty działania komisji 
w Senacie. Ja nie wiem.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Pytanie zadaje pan senator Jacek Bury.

SenatoR 
Jacek Bury 

Panie Senatorze, czy jeżeli komisja w toku 
swoich prac na przykład ustali, że niektórzy 
urzędnicy po raz kolejny, tak jak pan minister 
Kamiński czy Wąsik, przekroczyli swoje upraw-
nienia albo że zrobili to jacykolwiek inni urzędni-
cy, to będzie występować z wnioskami o ściganie?

SenatoR 
marcin Bosacki 

Każdy, kto wie o popełnieniu przestępstwa, 
powinien poinformować o tym właściwe orga-
ny, w tym prokuraturę. Jeśli będziemy mieli 
taką wiedzę, to z całą pewnością sformułujemy 
takie wnioski. Uważam również, że gdybyśmy 
ewentualnie doszli do takich wniosków, to na-
szym obowiązkiem byłoby poinformowanie tak-
że Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej 
Sejmu.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Pytanie zadaje pan senator Marek Mar ty - 
nowski.
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SenatoR 
marek marTynowski 

Dziękuję. Obiecuję, że to już ostatnie pytanie.
Panie Przewodniczący, chciałbym zapy-

tać, czy ta komisja będzie zajmowała się rów-
nież kwestią ataków na skrzynki mailowe czy 
też media społecznościowe. Chciałbym powie-
dzieć, że ja akurat miałem taki przypadek, iż 
2-krotnie włamano mi się na skrzynkę mailo-
wą i 1-krotnie na konto w mediach społeczno-
ściowych. Czy komisja będzie się zajmowała 
czymś takim? I czy ewentualnie powtórzy ja-
kieś wybory?

SenatoR 
marcin Bosacki 

Szczerze mówiąc, jeśli nie będzie to miało 
związku z działalnością związaną z Pegasusem 
i tą sprawą, o której mówimy, to nie bardzo to 
widzę. Ale możemy zbadać, czy istnieje taki zwią-
zek, próbować zbadać. To z całą pewnością.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów pragnie 
zadać pytanie?

(Głosy z sali: Nie!)
Pan senator Piecha.

SenatoR 
woJciecH PiecHa 

Ja mam 1, takie bardzo proste pytanie. Czy 
członkowie komisji będą mieli certyfikat dostę-
pu do informacji niejawnych, tajnych, państwo-
wych? Jeżeli chcecie coś badać w takiej materii, to 
musicie mieć takie certyfikaty.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Szanowny Panie Senatorze, chyba pan zapo-
mniał, że wszyscy z mocy urzędu mamy dostęp 
do informacji do poziomu „tajne”.

(Senator Wojciech Piecha: Informacji, ale 
tylko…)

To nie jest pierwszy poziom, to jest poważny 
poziom.

(Senator Wojciech Piecha: Nie, to nie jest po-
ważny poziom…)

(Wesołość na sali)
Okej.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Pytanie zadaje pan senator Jarosław Rusiecki.

SenatoR 
Jarosław rusiecki 

Panie Senatorze, zainspirował mnie pan tym 
cytatem o wartościach, który pan zaprezentował, 
o demokracji. 

Jakie jest pana osobiste zdanie: czy aby uwia-
rygodnić tę komisję nadzwyczajną, nie należało-
by umiejscowić zakresu działań komisji na okres 
od 2007 r., gdy zaczęły się rządy Platformy? Pana 
osobiste zdanie.

(Brak nagrania)

SenatoR 
marcin Bosacki 

…Wiemy, zaczęła się wraz zakupem przez 
służby specjalne Pegasusa w roku 2017, i tym za-
mierzamy się zajmować.

(Senator Jarosław Rusiecki: A zna pan sprawy 
związane z inwigilacją dziennikarzy w czasie rzą-
dów Platformy?)

Osobiście nie mam wiedzy o tych sprawach 
poza doniesieniami medialnymi oraz wypo-
wiedziami bardzo poważnych polityków Prawa 
i Sprawiedliwości z roku 2015 i 2016, którzy obie-
cywali wyjaśnienie tej sprawy. Minęło 6 lat i spra-
wa nie została przez obecne służby wyjaśniona.

(Głos z sali: Zachęcam do kontaktu z…)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Pan senator Jerzy Czerwiński.
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SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, krótkie pytanie. Państwo 

umieściliście w tekście uchwały, przytoczę: za-
łożenia przedstawione 23 września 2019 r. przez 
rzecznika praw obywatelskich w sprawie reformy 
działalności służb specjalnych. Mógłby pan zacy-
tować te założenia, przynajmniej kilka?

SenatoR 
marcin Bosacki 

Jest to dość obszerny dokument, który zo-
stał przekazany pod koniec poprzedniej kaden-
cji Senatu i który postuluje reformę nadzoru nad 
służbami specjalnymi. To będzie oczywiście tyl-
ko jedna z podstaw dla kierunku działań komisji 
w tym zakresie, bo dokument ten mówi general-
nie o nadzorze nad służbami, a mniej o kwestiach 
konkretnych technik operacyjnych, w tym tak 
inwazyjnych jak Pegasus. To, czy np. podzielimy 
zdanie, że trzeba powołać nową instytucję, która 
będzie nad wszystkimi służbami sprawować kon-
trolę, okaże się w toku prac komisji.

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

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Proszę bardzo.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Ale my podejmujemy decyzję teraz, a nie na 
końcu prac komisji, i musimy wiedzieć, na jakiej 
podstawie. Potrafi pan te założenia przynajmniej 
przybliżyć senatorom?

SenatoR 
marcin Bosacki 

Przed chwilą to powiedziałem. Głównym zało-
żeniem jest powołanie nowej instytucji, niezależ-
nej, wybieranej w dość nowatorski sposób, która 
będzie kontrolowała służby specjalne.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Co to znaczy „nowatorski”? Kto to będzie wy-
bierał? Kto będzie decydował o tym? No, proszę 
pana, pan się posługuje jakimiś wyimaginowa-
nymi dokumentami, których wcześniej nigdzie 
nie przedstawiliście. Tu i w tej chwili dowiedzie-
liśmy się…

SenatoR 
marcin Bosacki 

Panie Senatorze, przedstawił Wysokiemu 
Senatowi ten dokument podczas poprzedniej ka-
dencji rzecznik praw obywatelskich. To jest ogól-
nie dostępny dokument.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Senator Marek Komorowski.

SenatoR 
marek komorowski 

Mam pytanie, to znaczy w zasadzie szereg py-
tań. Nawiążę tu do wcześniej zadanego pytania. 

Czy wnioskodawcy rozważali to, że zakres za-
dań, jakimi komisja chce się zajmować, może wy-
magać dopuszczenia do tajemnic ściśle tajnych, 
o takiej klauzuli? I czy przewiduje w tym zakresie 
weryfikację członków? 

Czy państwo chcecie kontrolować, badać, 
sprawdzać wszystkie służby specjalne funkcjonu-
jące w Polsce? Bo w tym kontekście dopuszczenie 
do tajemnicy państwowej o klauzuli „ściśle tajne” 
– bo myślę, że taką klauzulą ten system jest obję-
ty… Jeżeli członkowie nie będą mieli dopuszcze-
nia do tych tajemnic, to niezbyt trafne okazuje się 
porównywanie tego do Komisji Nadzwyczajnej do 
spraw Klimatu, na której posiedzenia przychodzą 
różne osoby, przedstawiciele rządu i przedstawia-
ją informacje.

I ostatnie pytanie w tym bloku. Czy komisja 
przewiduje, w jaki sposób uzyska informacje od 
instytucji Citizen Lab? Czy planuje wyjazd do tej 
instytucji, czyli do Kanady, czy na posiedzeniu 
komisji…

(Głosy z sali: O taaaak, pewnie…)
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komunikaty

Ja pytam, czy planuje. Mam prawo uzyskać 
taką wiedzę, czy planuje tam pojechać i uzyskać 
takie informacje. Dziękuję.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Otóż to ostatnie pytanie traktuję jako kolejne 
z serii pytań insynuacyjnych, mówiących o tym, 
że komisja powstaje po to, aby jakieś korzyści ma-
terialne lub podobne spłynęły na jej członków. 
Uważam to za czystą…

(Senator Marek Komorowski: Panie Senatorze, 
ja nie mówiłem o żadnych korzyściach, tylko py-
tałem, w jaki sposób komisja chce uzyskać infor-
macje. I chyba taką…)

Zamierzamy rozmawiać z  ekspertami 
z Citizen Lab. To, w jaki sposób, określimy wte-
dy, kiedy komisja się ukonstytuuje, a na razie nie 
jest ukonstytuowana.

Jeśli chodzi o pana pierwsze pytanie… Jeśli 
w toku prac komisji będzie potrzebne podnie-
sienie dostępu do poziomu „ściśle tajne”, to 
oczywiście komisja będzie występować o to do 
właściwych organów. Ja kiedyś, będąc dyploma-
tą, miałem takie doświadczenie i taki stopień po-
świadczenia, dostępu do informacji niejawnych.

Wreszcie trzecie pytanie. Czy wszystkie służ-
by? Nie wiem, nie potrafię tego w tej chwili okre-
ślić, czy wszystkie, ale z całą pewnością rola ABW 
jako instytucji certyfikującej narzędzia operacyj-
ne służb specjalnych jest tutaj, w mojej ocenie, 
bardzo ciekawa, zwłaszcza jeśli – na to wskazują 
wszelkie dostępne dane – całość informacji uzy-
skiwanych z Pegasusa była natychmiast trans-
ferowana za granicę, czyli do serwerów pod Tel 
Awiwem. Albo ABW o tym nie wiedziała, albo 
wydała na to zgodę. Jeśli tak, zapytamy dlaczego.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Jak widzę, to było już ostatnie pytanie, ale jesz-
cze zapytam dla pewności, czy ktoś z państwa 
senatorów chciałby zadać pytanie. Pytam szcze-
gólnie senatorów obradujących w trybie zdalnym, 
bo wiem, że były kłopoty z łącznością.

Dziękuję bardzo.
Ogłaszam 5 minut przerwy.
Po przerwie głosowania.
(Senator Marcin Bosacki: Dziękuję bardzo, 

Panie Marszałku.)

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 46  
do godziny 18 minut 52)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Proszę uprzejmie o zajmowanie miejsc.
(Rozmowy na sali)
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-

wiątego porządku obrad.
Przystępujemy do głosowania w sprawie po-

wołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyja-
śnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich 
wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz reformy służb specjalnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 było za, 45 – 

przeciw… (Oklaski) …nikt się nie wstrzymał. 
(Głosowanie nr 2)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, 
że Senat podjął uchwałę w sprawie powołania 
Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia 
przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu 
na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz reformy służb specjalnych.

Szanowni Państwo, informuję, że za chwilę 
zostanie ogłoszona 2-godzinna przerwa w obra-
dach. 10 minut po ogłoszeniu przerwy odbędzie 
się pierwsze posiedzenie komisji nadzwyczajnej. 
Komisja wybierze kandydata na przewodniczą-
cego komisji. Zwołuję pierwsze posiedzenie tejże 
komisji w sali nr 176.

Jednocześnie informuję, że zwołuję posie-
dzenie Konwentu Seniorów, które odbędzie się 
30 minut po ogłoszeniu przerwy. Po przerwie 
w obradach porządek może zostać uzupełniony 
o punkt dotyczący wyboru przewodniczącego ko-
misji nadzwyczajnej.

Proszę o komunikaty.

SenatoR SekRetaRz 
Jerzy wcisła 

Wysoki Senacie!
Posiedzenie Komisji Kultury i  Środków 

Przekazu w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych na trzydziestym piątym posiedzeniu 
Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie 
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komunikaty
Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej (cd.)

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu – druk nr 599 
– odbędzie się w dzisiaj, 12 stycznia 5 minut po 
ogłoszeniu przerwy w obradach w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w spra-
wie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w toku 
debaty nad ustawą o zmianie ustawy o transpor-
cie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców 
oraz niektórych innych ustaw – druk nr 600 – od-
będzie się dzisiaj, 12 stycznia 30 minut po ogłosze-
niu przerwy w obradach w sali nr 182.

10 minut po ogłoszeniu przerwy w  sali 
nr 217 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych poświęcone rozparzeniu wniosków 
zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie usta-
wy o szczególnych uprawnieniach osób poszko-
dowanych w  przypadku wyczerpania sumy 
gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów 
obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. 
– druk nr 488.

I  ostatni komunikat: 30 minut po ogło-
szeniu przerwy odbędzie się wspólne posie-
dzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Regulaminowej, Etyki i  Spraw Senatorskich 
w sprawie wniosków zgłoszonych do projektu 
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. 
Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: W której sali?)
Pewnie w sali nr 217. Nie jest tu podane, ale 

tam się też spotyka Komisja Ustawodawcza. Tak, 
w sali nr 217.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Zarządzam przerwę w obradach do godzi - 
ny 21.00.

Potem możliwe jest uzupełnienie porząd-
ku o  wybór przewodniczącego i  wszystkie 
głosowania.

 
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 56  

do godziny 21 minut 00)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Proszę o zajmowanie miejsc.
Wznawiam obrady.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: powołanie członków 
Rady Polityki Pieniężnej.

Przystępujemy do głosowania.
Senat podejmuje w tej sprawie uchwałę bez-

względną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 
Rozumiem, że ta formuła jest jasna.

Przystępujemy do głosowania w sprawie po-
wołania pana Ludwika Koteckiego na członka 
Rady Polityki Pieniężnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedna osoba ze zdalnych… Proszę sprawdzić, 

czy wysłali państwo… Jest sygnał.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 było za, 41 – 

przeciw… (Oklaski) …wstrzymało się 5 osób. 
(Głosowanie nr 3)

W przypadku liczby 97 senatorów minimalna 
wymagana liczba głosów „za” to 49 – i ten waru-
nek został spełniony.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat powołał pana Ludwika Koteckiego na człon-
ka Rady Polityki Pieniężnej i podjął uchwałę w tej 
sprawie. (Oklaski)

Przystępujemy do głosowania w sprawie po-
wołania pana Przemysława Litwiniuka na człon-
ka Rady Polityki Pieniężnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 59 było za, 3 – prze-

ciw, 36 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 4)
W przypadku liczby 98 minimalna liczba gło-

sów „za” wynosi 50 – i ten warunek jest spełnio-
ny. (Oklaski)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat powołał pana Przemysława Litwiniuka na 
członka Rady Polityki Pieniężnej i podjął uchwałę 
w tej sprawie.

Proszę powołanych przez Senat członków 
Rady Polityki Pieniężnej o podejście do stołu pre-
zydialnego, chciałbym wręczyć panom uchwałę 
Senatu. 

Następnie powołani członkowie złożą przy-
sięgę zgodnie z ustawą o Narodowym Banku 
Polskim.

(Wszyscy wstają) (Marszałek wręcza uchwa-
łę) (Oklaski)
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Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej (cd.)
Wniosek w sprawie porządku obrad Senatu 

Wybór Przewodniczącego komisji nadzwyczajnej…

Proszę członka Rady Polityki Pieniężnej, pana 
Ludwika Koteckiego, o podejście do mównicy 
i złożenie przysięgi.

Przysięga może być złożona z dodaniem słów 
„Tak mi dopomóż Bóg”, wedle decyzji składają-
cego przysięgę.

członek Rady Polityki Pieniężnej 
ludwik koTecki 

Obejmując obowiązki członka Rady Polityki 
Pieniężnej, przysięgam uroczyście, że będę dzia-
łać z pełną bezstronnością, posiadaną wiedzą 
i doświadczeniem w zakresie polityki pieniężnej, 
zgodnie z celami działalności Narodowego Banku 
Polskiego. (Oklaski) Dziękuję. Bardzo dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że powołany przez Senat czło-

nek Rady Polityki Pieniężnej pan Ludwik Kotecki 
złożył przysięgę zgodnie z ustawą o Narodowym 
Banku Polskim.

Proszę członka Rady Polityki Pieniężnej, pana 
Przemysława Litwiniuka, o podejście do mównicy 
i złożenie przysięgi.

członek Rady Polityki Pieniężnej 
Przemysław liTwiniuk 

Obejmując obowiązki członka Rady Polityki 
Pieniężnej, przysięgam uroczyście, że będę dzia-
łać z pełną bezstronnością, posiadaną wiedzą 
i doświadczeniem w zakresie polityki pienięż-
nej, zgodnie z celami działalności Narodowego 
Banku Polskiego. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. 
(Oklaski)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że powołany przez Senat czło-

nek Rady Polityki Pieniężnej, pan Przemysław 
Litwiniuk, złożył przysięgę zgodnie z ustawą 
o Narodowym Banku Polskim.

Szanowni Państwo Senatorowie, proponu-
ję uzupełnienie porządku obrad o punkt: wy-
bór Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej 
do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej 

inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy 
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb 
specjalnych – i rozpatrzenie go jako punktu je-
denastego porządku obrad.

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

Dziękuję bardzo. Wobec braku głosów sprze-
ciwu stwierdzam, że Senat przedstawianą pro-
pozycję przyjął.

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu jedenastego porządku obrad: wybór Prze-
wodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do 
spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej 
inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy 
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb 
specjalnych.

Wniosek marszałka Senatu w tej sprawie za-
warty jest w druku nr 607.

Informuję ponadto, że wniosek w sprawie 
wyboru pana senatora Marcina Bosackiego na 
przewodniczącego komisji został pozytywnie za-
opiniowany przez Konwent Seniorów.

Proszę pana senatora Sławomira Rybickiego 
o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury 
pana senatora Marcina Bosackiego na przewod-
niczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw wy-
jaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich 
wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz reformy służb specjalnych.

SenatoR 
sławomir ryBicki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Komisja Nadzwyczajna do spraw wyjaśnienia 

przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu 
na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz reformy służb specjalnych na swym pierw-
szym posiedzeniu zwołanym przez marszał-
ka Senatu jednogłośnie wybrała na kandydata 
na przewodniczącego tej komisji pana Marcina 
Bosackiego. Oczywiście komisja rekomenduje 
Wysokiemu Senatowi głosowanie za tą bardzo 
dobrą kandydaturą.

Wszyscy znamy pana przewodniczącego, ale 
w kilku zdaniach, żeby formalności stało się za-
dość, przypomnę jego istotne dokonania.

Pan Marcin Bosacki w 1994 r. ukończył stu-
dia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, uzyskując tytuł mgra historii. Od 
roku 1990 był związany z „Gazetą Wyborczą”. Był 
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Wybór Przewodniczącego komisji nadzwyczajnej…
głosowania

m.in. sekretarzem redakcji oddziału w Poznaniu, 
redaktorem działu politycznego oraz szefem 
działu zagranicznego. W latach 2007–2010 był 
korespondentem „Gazety” w  Waszyngtonie. 
W  latach 2010–2013 pełnił funkcję rzecznika 
prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w Warszawie. W latach 2013–2016 był ambasa-
dorem Rzeczypospolitej w Kanadzie. Pan Marcin 
Bosacki, senator Marcin Bosacki w swojej działal-
ności publicznej i politycznej był działaczem opo-
zycji demokratycznej, w latach 1985–1989 działał 
w szkolnych kołach oporu. Był redaktorem nieza-
leżnych bezdebitowych wydawnictw. Jest publi-
cystą, autorem książki o podziemiu w Zakładach 
Cegielskiego. Jest żonaty, jest ojcem czwórki dzieci.

W Senacie obecnej kadencji jest wiceprze-
wodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej, członkiem Komisji Obrony 
Narodowej i członkiem Komisji Nadzwyczajnej do 
spraw Klimatu. Co bardzo ważne, od 28 września 
2020 r. jest przewodniczącym grupy senatorów 
Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – 
Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa 
Polska, Zieloni.

Dociekliwość i warsztat dziennikarski po-
łączone z  umiejętnościami, kompetencjami, 
które nabył w  pracy dla ojczyzny, w  dyplo-
macji, są bez wątpienia wielkim atutem pana 
przewodniczącego.

Komisja jednogłośnie rekomenduje wybór 
pana senatora Marcina Bosackiego na przewod-
niczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw wy-
jaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich 
wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz reformy służb specjalnych. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie za-

dać pytanie przedstawicielowi wnioskodawców 
w związku z przedstawioną kandydaturą?

Nie widzę chętnych. Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania w sprawie wy-

boru przewodniczącego komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jeszcze 1 z senatorów zdalnych. Proszę się zo-

rientować, czy wysłał sygnał.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 54 – za, 39 – przeciw, 

3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 5)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewod-
niczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw wy-
jaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich 
wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz reformy służb specjalnych.

Proszę pana przewodniczącego o podejście do 
stołu prezydialnego. Chciałbym wręczyć panu 
uchwałę w sprawie wyboru.

(Marszałek wręcza uchwałę) (Oklaski)
Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-

nam, że termin kolejnego posiedzenia Senatu 
uległ zmianie i z uwagi na pilne ustawy plano-
wane jest ono na dni 20 i 21 stycznia, a nie, jak 
wcześniej byli państwo informowani, 2 i 3 lutego. 
Porządek obrad tego posiedzenia zostanie pań-
stwu dostarczony drogą elektroniczną pod wa-
runkiem, że te ustawy zostaną uchwalone przez 
Sejm, a będzie ich co najmniej 10, jak to na dziś 
wygląda.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa budżetowa 
na rok 2022.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która 
ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie 
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 601 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Kazimierza Kleinę, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
k azimierz kleina 

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

Publicznych przedstawiam sprawozdanie z prac 
nad poprawkami, które zostały zgłoszone do usta-
wy budżetowej na rok 2022, i zwracam się z proś-
bą o przyjęcie wniosków zawartych w pkcie II 
ppktach 1–20, 22, 25–45, 47–52, 57–70. Dziękuję 
bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
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Proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, 
pana senatora Grzegorza Biereckiego, o przed-
stawienie wniosku popartego przez mniejszość 
komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
GrzeGorz Bierecki 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wnoszę o przyjęcie ustawy bez poprawek.
W trakcie prac komisji zwracaliśmy uwagę na 

to, że szereg poprawek tzw. regionalnych, które 
często opiewają na niewielkie kwoty, jest w tej 
chwili przedmiotem wniosków poszczególnych 
samorządów do programu Polski Ład i innych 
programów rządowych, tak więc bezzasadne jest 
umieszczanie tego w budżecie w charakterze po-
prawek wnoszonych przez Senat.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji 

zgłosili pleno titulo senatorowie: Kleina, Rotnicka, 
Czarnobaj, Morawska-Stanecka, Konieczny, 
Małecka-Libera, Kobiak, Godyla, Libicki, Kochan, 
Lamczyk, Wcisła, Świlski, Bieda, Arndt, Pęcherz, 
Bober, Ujazdowski, Klich, Frankiewicz, Sekuła, 
Plura, Gorgoń-Komor, Szejnfeld, Jazłowiecka, 
Gromek, Gawłowski, Grodzki, Matecka, Bosacki, 
Ziemniak, Kwiatkowski, Dunin, Tyszkiewicz, 
Komarnicki, Rybicki.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku 
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi 
poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnio-
skiem mniejszości Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 45 – za, 52 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 6)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 
bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Te poprawki są bardzo obfite, jeśli chodzi 
o tekst, ale, jak wiem, są państwu senatorom zna-
ne. Jeżeli mnie upoważnicie, to będę czytał tylko 
ich numery.

Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 45 – prze-

ciw, 3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 7)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Chróścikowski głosuje? Nie, 

zniknął.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 8)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jeszcze 1 osoba ze zdalnych. Proszę sprawdzić.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 45 – prze-

ciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 9)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 45 – prze-

ciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 10)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
1 osoba z głosujących zdalnie… Proszę spraw-

dzić wysłanie sygnału.
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 45 – prze-
ciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 11)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 6.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 46 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 12)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 7.
Kto jest za? 
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
1 osoba ze zdalnych… Bardzo proszę.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 46 – prze-

ciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 13)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 8.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Dość wolno spływają głosy z terenu. 1 osoba 

ciągle nam zalega.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 46 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 14)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 9.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 15)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 10.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 44 – prze-

ciw, 3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 16)

Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 11.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 46 – prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 17)
Poprawka przyjęta.
Uwaga: nad poprawkami nr 12 i 13 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 46 – prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 18)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 14.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 54 – za, 44 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 19)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 15.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 45 – prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 20)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 16.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy pan senator Mamątow głosuje?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 21)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 17.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 57 – za, 40 – prze-

ciw, 3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 22)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 18.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
1 osoba ze zdalnych… Proszę sprawdzić.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 23)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 19.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 24)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 21.
Kto jest za?
(Głosy z sali: Dwudziesta.)
A przepraszam, tak, dwudziesta.
Tak, poprawiam – poprawka nr 20.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 25)
Poprawka przyjęta.
Teraz jest poprawka nr 21.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 3 – za, 90 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 26)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 22.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 27)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 23.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 2 senatorów – 

za, 92 – przeciw, 5 senatorów się wstrzymało. 
(Głosowanie nr 28)

Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 24.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 46 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 29)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 25.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 46 – prze-

ciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 30)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 26.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pani senator Sekuła głosuje?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 46 – prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 31)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 27.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw, 

3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 32)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 28.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 46 – prze-

ciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 33)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 29.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 46 – prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 34)
Poprawka przyjęta.



głosowania

229

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 stycznia 2022 r.

Poprawka nr 30.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 35)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 31.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 46 – prze-

ciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 36)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 32.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 46 – prze-

ciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 37)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 33.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 46 – prze-

ciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 38)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 34.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 54 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 39)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 35.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 46 – prze-

ciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 40)

Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 36.
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 41)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 37.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 46 – prze-

ciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 42)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 38.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 46 – prze-

ciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 43)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 39.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pani senator Tobiszowska głosuje?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 45 – prze-

ciw, 3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 44)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 40.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 45)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 41.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 46)
Poprawka przyjęta.
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Poprawka nr 42.
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 47)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 43.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 46 – prze-

ciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 48)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 44.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 49)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 46.
(Głos z sali: 45.)
Przepraszam, 45. Poprawka nr 45.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 50)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 46.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Gromek głosuje czy nie?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 3 – za, 92 – przeciw, 

5 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 51)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 47.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 52)
Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 48.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 46 – prze-

ciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 53)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 49.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pana senatora Gromkę chyba przesadzimy.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 46 – prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 54)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 50.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 

3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 55)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 51.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 9 – za, 87 – przeciw, 

3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 56)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 52.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 41 – przeciw, 

4 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 57)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 53.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 10 – za, 86 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 58)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 54.
Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 42 – przeciw, 

4 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 59)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 55.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 42 – przeciw, 

4 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 60)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 56.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 54 – za, 42 – przeciw, 

3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 61)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 57.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 41 – przeciw, 

4 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 62)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 58.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Konieczny głosuje?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 63)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 59.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 64)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 60.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 
2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 65)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 61.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 43 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 66)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 62.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 67)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 63.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
1 osoba ze zdalnych, proszę zerknąć…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 46 – prze-

ciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 68)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 64.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 69)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 65.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 45 – prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 70)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 66.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 71)
Poprawka przyjęta.
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Poprawka nr 67.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 46 – prze-

ciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 72)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 68.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 45 – prze-

ciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 73)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 69.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 44 – prze-

ciw, 3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 74)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 70, ostatnia.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 54 – za, 46 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 75)
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?
1 senator ze zdalnych, proszę zerknąć…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 69 – za, 1 – przeciw, 

29 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 76)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy budże-
towej na rok 2022.

Teraz już będzie raczej z górki.
Powracamy do rozpatrywania punktu dru-

giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, 
które ustosunkowały się do przedstawionych 
w toku debaty wniosków i przygotowały wspól-
ne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono 
w druku nr 602 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Dorotę 
Tobiszowską, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
doroTa ToBiszowsk a 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dziś odbyło się wspólne posiedzenie 2 komisji: 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu. 
Na tym wspólnym posiedzeniu złożony został 
wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 
w całości. W głosowaniu członków obu komisji 
ten wniosek uzyskał poparcie 15 senatorów, 5 se-
natorów było przeciw.

Jako senator sprawozdawca, jako senator 
ziemi śląskiej zwracam uwagę… Mam ku temu 
ostatnią możliwość i wykorzystam ją, i popro-
szę Wysoki Senat o pochylenie się nad tą ustawą 
i o pozytywne głosowanie, o przyjęcie tej usta-
wy. Te środki finansowe przeznaczone są na 
to, aby nie doszło przede wszystkim do niekon-
trolowanej utraty miejsc pracy, do niekontrolo-
wanej upadłości tych spółek. Zaznaczę w tym 
miejscu, że kiedy komisje pracowały oddzielnie, 
zupełnie inaczej głosowaliśmy i na posiedzeniu 
komisji gospodarki narodowej ta ustawa uzy-
skała poparcie komisji. Tak że bardzo proszę 
o jej poparcie, o pochylenie się nad tą ustawą. 
Dziękuję pięknie.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję, Pani Senator.
Czy pozostała pani senator sprawozdawca 

chce jeszcze zabrać głos?
Przypomnę, że sprawozdawcą Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw Klimatu była pani mar-
szałek Gabriela Morawska-Stanecka.
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SenatoR 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Tak.
Wysoki Senacie, ja popieram wniosek o odrzu-

cenie ustawy, który został przez obydwie połączo-
ne komisje przegłosowany.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję.
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
ustawy, a następnie – w wypadku odrzucenia tego 
wniosku – nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu o od-
rzucenie ustawy.

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 77)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla 
kamiennego.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez 
rolników rolniczego handlu detalicznego.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi-
ła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek. To druk senacki nr 598 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99  senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 78)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia 
przez rolników rolniczego handlu detalicznego.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 

ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Kultury i Środków Przekazu, która 
ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie 
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 599 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Barbarę 
Zdrojewską, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
BarBara zdroJewsk a 

Szanowni Państwo, na posiedzeniu Komisji 
Kultury i Środków Przekazu w przerwie komi-
sja podtrzymała swoją decyzję i wnosi o odrzu-
cenie ustawy w całości. Odrzucenie odbyło się 
większością głosów, w związku z czym po przej-
ściu tego wniosku nie głosowano nad poprawką 
zgłoszoną przez pana senatora Martynowskiego. 
Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator wnioskodawca Marek Marty-

nowski chce jeszcze zabrać głos? Nie. Dziękuję 
bardzo.

Sprawozdawcą Komisji Kultury i Środków 
Przekazu była pani senator Barbara Zdrojewska.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia 
tego wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Kultury i Środków Przekazu o odrzuce-
nie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę jeszcze 2 senatorów ze zdalnych, żeby 

zobaczyli, czy wysłali sygnał.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 47 – za, 47 – przeciw, 

4 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 79)
Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał więk - 

szości.
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Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-
wy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Kto jest za tą poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 49 – za, 38 – przeciw, 

12 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 80)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w ca-
łości, ze zmianami wynikającymi z przyjętej 
poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 48 – za, 47 – przeciw, 

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 81)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

(Rozmowy na sali)
Proszę o uwagę.
Powracamy do rozpatrywania punktu pią-

tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy 
kierowców oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Infrastruktury, która ustosunkowała 
się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i  przygotowała sprawozdanie w  tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 600 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana 
Hamerskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
Jan Hamerski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W trakcie przerwy komisja rozpatrzyła po-

prawki zgłoszone do ustawy o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym, ustawy o czasie pra-
cy kierowców oraz niektórych innych ustaw. 
Tych poprawek było summa summarum 22. 
Rekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie poprawek 
nr 1–9, 14, 16, 17, 19–22. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypominam, że wnioski w  trakcie dys-

kusji zgłosili pleno titulo senatorowie: Zając, 
Pociej, Rotnicka, Jazłowiecka, Lamczyk, Bosacki, 
Świlski, Hamerski, Bury, Pęcherz.

Przystępujemy do głosowania.
W  pierwszej kolejności zostaną przepro-

wadzone głosowania nad przedstawiony-
mi poprawkami, a następnie nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych po- 
prawek.

Uwaga, nad poprawkami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 14, 16, 17, 20 i 22 należy głosować łącznie.

(Głos z sali: Należy?)
Kto jest za…
(Głos z sali: Był wniosek.)
Był wniosek, jak przedstawiał…
Kto jest za?
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Nie ma 

głosowania…)
(Głos z sali: Dobra, i tak wszystko jedno.)
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Głos z sali: Które to były poprawki?)
Już, zaraz wam napiszę. No, tak to zgłosił 

Hamerski…
(Głos z sali: Tak, zgłosił.)
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 82)
Poprawki przyjęte.
Głosujemy nad poprawką nr 10.
Kto jest za?
Proszę włączyć aparaturę.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 5 – za, 47 – przeciw, 

46 się wstrzymało. (Głosowanie nr 83)
Poprawka odrzucona.
Uwaga, nad poprawkami nr 11 i 12 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
2 osoby ze zdalnych… Proszę sprawdzić wy-

słanie sygnału.
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 99 senatorów, 4 – za, 47 – przeciw, 
48 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 84)

Poprawki odrzucone.
Poprawka nr 13.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 4 – za, 48 – przeciw, 

47 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 85)
Poprawka nieprzyjęta.
Poprawka nr 15 jest wykluczona.
Zostaje nam poprawka nr 18, której przyjęcie 

wykluczy głosowanie nad poprawką nr 19.
Głosujemy nad poprawką nr 18.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 45 – prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 86)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 21.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 87)
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?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 88)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie 
pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych upraw-
nieniach osób poszkodowanych w  przypad-
ku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej 
na podstawie przepisów obowiązujących przed 
dniem 1 stycznia 2006 r.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych i zobowiązał te komisje do przedsta-
wienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu 
dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono 
w druku nr 488 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana 

Filipa Libickiego, o przedstawienie dodatkowego 
sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
Jan filiP liBicki 

Panie Marszałku!
Połączone Komisja Budżetu i  Finansów 

Publicznych oraz Komisja Ustawodawcza spo-
tkały się dzisiaj, aby, że tak powiem, debatować 
nad zgłoszoną poprawką. W uzgodnieniu z pa-
nem mecenasem i panem senatorem Kleiną do-
konałem także autokorekty, jako wnioskodawca 
tej poprawki, i ta poprawka uzyskała pozytywną 
opinię komisji.

Bardzo proszę Wysoką Izbę o pozytywne prze-
głosowanie tej poprawki. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy pan senator chciałby jeszcze zabrać głos 

jako senator wnioskodawca?
(Senator Jan Filip Libicki: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
W trakcie drugiego czytania wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym również zgłosił pan 
senator Libicki, ponadto pan senator był sprawoz-
dawcą komisji po pierwszym czytaniu.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
i zarazem wnioskodawcy w związku z przedsta-
wionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Nie widzę chętnych.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad poprawką, druk nr 488 X, 
a następnie nad przyjęciem projektu w cało-
ści, druk nr 488 S, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętej poprawki.
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Przystępujemy do głosowania nad poprawką 
przedstawioną przez pana senatora Jana Filipa 
Libickiego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Głosowało 99 senatorów, 54 – za, 1 – przeciw, 

44 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 89)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu ustawy w całości, ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętej poprawki oraz nad projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana 
senatora Jana Filipa Libickiego do reprezentowa-
nia Senatu w dalszych pracach nad projektem tej 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 96 – za, 2 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 90)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o szczególnych uprawnieniach osób poszkodo-
wanych w przypadku wyczerpania sumy gwa-
rancyjnej ustalonej na podstawie przepisów 
obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. 
i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Jana Filipa Libickiego do repre-
zentowania Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
siódmego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 
Senatu.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czy-
tania projektu uchwały skierował projekt 
do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich 
i zobowiązał te komisje do przedstawienia jesz-
cze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatko-
wego sprawozdania, które znajduje się w druku 
nr 580 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Sławomira Rybickiego, o przedstawienie dodat-
kowego sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
sławomir ryBicki 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedstawiam dodatkowe sprawozda-

nie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, któ-
re to komisje na dzisiejszym posiedzeniu poparły 
wniosek zawarty w pkcie 1 zestawienia wniosków 
i wnoszą o jego przyjęcie przez Senat wraz z jed-
nolitym projektem uchwały w sprawie zmiany 
Regulaminu Senatu. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos? Przypomnę, że w trakcie drugie-
go czytania wnioski zgłosili państwo senato-
rowie Marcin Bosacki, Krzysztof Kwiatkowski 
i Krzysztof Mróz.

Pan senator Sławomir Rybicki był sprawoz-
dawcą komisji po pierwszym czytaniu.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy wnioskodawców w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytania? Nie.

Przystępujemy zatem do głosowania. 
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad poprawkami według kolejności 
przepisów projektu – druk nr 580 X, a następ-
nie nad przyjęciem projektu w całości – druk 
nr 580 S, ze zmianami wynikającymi z przyję-
tych poprawek.

Głosujemy nad poprawką nr 1. Uwaga, przy-
jęcie tej poprawki wykluczy głosowanie nad po-
prawką nr 2.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 4 – przeciw, 

42 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 91)
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głosowania
oświadczenia

Poprawka przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przy-

jęciem projektu uchwały 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, 54 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 92)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, 

że Senat podjął uchwałę w  sprawie zmiany 
Regulaminu Senatu.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
ósmego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępo-
wania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji 
zadłużenia podmiotów prowadzących gospodar-
stwa rolne.

Przypominam, że przed przerwą w obradach 
zostało przedstawione sprawozdanie komisji 
o projekcie ustawy oraz została przeprowadzo-
na dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawarte-
go w druku nr 605 S. Komisje proponują ponad-
to, aby Senat upoważnił pana senatora Ryszarda 
Bobera do reprezentowania stanowiska Senatu 
w dalszych pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem 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 93)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy 
o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów pro-
wadzących gospodarstwa rolne i podjął uchwa-
łę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu. 

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Ryszarda Bobera do prezentowa-
nia stanowiska Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Informuję, że porządek obrad trzydziestego 
piątego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficz-
nego. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 
minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być tyl-
ko sprawy związane z wykonywaniem mandatu, 
ale nie może ono dotyczyć spraw będących przed-
miotem bieżącego porządku obrad. Marszałek 
odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, 
których treści nie można ustalić lub których 
wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe 
w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 5 
minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie prze-
prowadza się dyskusji.

(Rozmowy na sali)
Jako pierwsza oświadczenie złoży pani senator 

Alicja Chybicka. Pani senator Chybicka… A, jest, 
przepraszam.

SenatoR 
alicJa cHyBick a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę rozmowy 

kuluarowe przenieść do kuluarów.)
Zwrócił się do mnie Ogólnopolski Związek 

Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej 
z prośbą o pomoc, interwencję, więc tę swoją in-
terwencję, to oświadczenie kieruję do ministra 
zdrowia. Otóż okazuje się, że w dniu 25 paździer-
nika 2021 r. opublikowano nowe stanowisko Rady 
do spraw Taryfikacji, gdzie znacząco od 1 stycznia 
tego roku obniżono stawki za świadczenia w za-
kresie długoterminowej opieki domowej dla pa-
cjentów wentylowanych mechanicznie. 

I tu parę słów o tej domowej wentylacji mecha-
nicznej. Co ona daje? Ta wentylacja daje zmniej-
szenie objawów hiperwentylacji pęcherzykowej, 
lepsze i głębsze oddychanie, odpoczynek i regene-
rację mięśni oddechowych, mniejszą liczbę infek-
cji płucnych u pacjentów, zmniejszenie objawów 
przewlekłego zmęczenia i zaburzeń koncentracji, 
poprawę komfortu życia, zwiększenie aktywności 
życiowej i zawodowej, umożliwienie pacjentom 
z całkowitą niewydolnością oddechową powro-
tu ze szpitala do domu. Czyli jest to generalnie 
dla chorych, którzy mają zaburzenia oddechowe 
mniej lub bardziej ciężkie.
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oświadczenia

Wentylacja ta dzieli się na 2 grupy: na inwa-
zyjną z tracheostomią i nieinwazyjną, czyli ma-
skę. Choroby, w jakich jest stosowana, to choroby 
nerwowo-mięśniowe, miopatie, dystrofie mię-
śniowe – Duchenne’a, Beckera – rdzeniowy za-
nik mięśni, stwardnienie zanikowe boczne, stany 
po poliomyelitis, choroby OUN, stany po urazach 
wysokich rdzenia kręgowego, choroby ściany 
klatki piersiowej, POChP, mukowiscydoza, bez-
dech obturacyjny. Te przeze mnie wymienione to 
na pewno nie są wszystkie jednostki.

Panie Ministrze, do którego to kieruję, mamy 
teraz wielki problem z leczeniem wszelkich cho-
rób w szpitalach z powodu COVID. Odesłanie 
takiego pacjenta, tych wszystkich pacjentów, 
których wymieniłam, do domu powoduje, że zro-
bią się miejsca dla innych chorych, którzy cze-
kają na hospitalizację. A zatem proszę pochylić 
się nad wyliczeniami zrobionymi przez Radę do 
spraw Taryfikacji na podstawie raportu Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 
ponieważ wszyscy, którzy wchodzą w skład tego 
ogólnopolskiego związku, zgodnie mówią, że 
nie są w stanie zapewnić za takie środki opieki 
tym chorym w warunkach domowych. Jako le-
karz mogę powiedzieć, że to nie jest taka prosta 
sprawa – zabezpieczyć w domu respirator i za-
dbać o to, żeby rzeczywiście, tak jak tutaj jest na-
pisane, to zmniejszyło liczbę infekcji, bo gdyby to 
robiła sama rodzina, zwiększyłoby to ich liczbę. 
Bardzo dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Oświadczenie wygłosi pani senator Ewa 

Matecka.

SenatoR 
ewa maTeck a 

Szanowny Panie Marszałku!
Oświadczenie kieruję do szefowej Kancelarii 

Prezydenta Rzeczypospolitej, pani minister 
Grażyny Ignaczak-Bandych.

Jednym z najważniejszych problemów związa-
nych z przemocą w ogóle, a z przemocą seksualną 
w szczególności jest dziś w Polsce bez wątpie-
nia zjawisko pedofilii. Skuteczność ścigania jej 

sprawców okazuje się jednak w dużym stopniu 
czysto iluzoryczna, a sam proceder w obliczu 
pandemii i ograniczeń związanych z mobilno-
ścią uległ w ostatnich latach wyraźnej eskalacji. 
Skala zjawiska jest olbrzymia i trudna do pełnego 
oszacowania.

Fakt, że mimo istotnych ograniczeń komisja 
do spraw pedofilii już dziś oficjalnie monitoru-
je ponad 400 postępowań sądowych i prokura-
torskich, daje częściowe wyobrażenie o powadze 
sytuacji. Wiadomo również, iż w przypadku po-
stepowań już zakończonych, jeżeli okoliczności na 
to pozwalają, komisja występuje także w funkcji 
oskarżyciela posiłkowego, monitorując tym sa-
mym bieg całej sprawy przed sądem po odczyta-
niu aktu oskarżenia. W ramach swych uprawnień 
komisja może także dokonać analizy wyroków są-
dowych i jeśli uzna to za konieczne, występować 
do prokuratora generalnego z wnioskiem o złoże-
nie kasacji w analizowanej sprawie.

Łatwo zauważyć, że na poziomie wstępnych 
założeń i ogólnego umocowania prawnego moż-
liwości komisji wydają się zadowalające. Jednak 
praktyka działania dowodzi szeregu komplikacji, 
które de facto paraliżują postępowania, czyniąc 
część działań pozornymi lub niekompletnymi. 
Zapomniano bowiem zapewnić komisji prawa 
do prowadzenia postępowań wyjaśniających 
w sprawach, w których nastąpiło przedawnienie 
karalności. Ustawa z 2019 r. mimo nowelizacji nie 
przewidziała bowiem żadnych zmian w zakresie 
wprowadzenia przepisów regulujących procedu-
rę postępowania wyjaśniającego. Powoduje to, że 
rozpoczęcie takiego postępowania przez komisję 
może zostać sparaliżowane przez zaskarżenie go 
do sądu okręgowego jako dotkniętego wadą praw-
ną, a w konsekwencji unieważnione.

Projekt likwidujący tę lukę w zapisach usta-
wowych komisja złożyła już 26 kwietnia 2021 r. 
na ręce prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja 
Dudy. Przez kolejne pół roku trwały wspólne pra-
ce członków komisji i pracowników Kancelarii 
Prezydenta, a od 26 października w pełni goto-
wy projekt niezmiennie oczekuje na akceptację 
prezydenta i przesłanie do Sejmu. Bez pomocy 
tego narzędzia komisja nie może rozpocząć po-
stępowań wyjaśniających i prowadzić ich zgod-
nie z przepisami, jako że właściwych rozwiązań 
zabrakło we wspomnianej ustawie.

Według szacunków komisji istniejący pat le-
gislacyjny uniemożliwia obecnie prowadzenie 
ok. 100 postępowań. Tego rodzaju zaniechanie 
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powodujące niemożliwość realizacji części kluczo-
wych zadań przekłada się w konsekwencji rów-
nież na utratę zaufania do komisji przez osoby 
pokrzywdzone, a nawet publiczne kwestionowa-
nie jej wiarygodności.

Zwracam się więc z prośbą o podjęcie pilnych 
działań w celu usprawnienia prac komisji do 
spraw pedofilii oraz uruchomienia koniecznych 
ustalonych wcześniej ścieżek legislacyjnych.

Oświadczenie to składam w imieniu swoim 
i pani senator Haliny Biedy. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Oświadczenie złoży pan senator Jan Maria 

Jackowski.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam 3 oświadczenia, krótkie, tak że zmiesz-

czę się w czasie. Pierwsze oświadczenie kieruję 
do prezesa Rady Ministrów.

Oświadczenie do prezesa Rady Ministrów. 
W  związku z  perturbacjami wokół Polskiego 
Ładu zwracam się z prośbą o informację, czy rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej planuje w najbliższym 
czasie kompleksową ustawę czyszczącą błędy 
i niejasności w Polskim Ładzie.

Oświadczenie kierowane do ministra finan-
sów. W związku z wejściem w życie Polskiego 

Ładu i wobec pojawiających się sprzecznych do-
niesień w mediach zwracam się z prośbą o in-
formację, czy małżonkowie, którzy rozliczają się 
wspólnie, w sytuacji, gdy jeden z małżonków osią-
ga dochody wyższe niż górny pułap, do którego 
przysługuje ulga, a drugi − niższe, i oboje łącz-
nie osiągają dochody roczne w kwocie nie mniej-
szej niż 136 tysięcy 824 zł, ale też nie większej niż 
267 tysięcy 384 zł, są uprawnieni do skorzystania 
z tej ulgi.

I  oświadczenie trzecie, do prezesa Rady 
Ministrów. W związku z faktem wzrostu kosz-
tów utrzymania lokali mieszkalnych na znacz-
nie wyższym poziomie niż ogłaszany przez GUS 
wskaźnik inflacji, co szczególnie uderza w gospo-
darstwa domowe o niższych dochodach, zwra-
cam się z prośbą o informację, czy rząd planuje 
zmiany w zasadach ubiegania się o świadczenie 
dodatku mieszkaniowego. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Rzeczywiście, niewiele więcej ponad 2 minuty 

na 3 oświadczenia.
Informuję, że protokół trzydziestego piątego 

posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X 
kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam trzydzieste piąte posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał - 
kowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 43)
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35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  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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35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

    1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  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 97 97 96 99 100 99 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 99 100
  za 51 52 51 54 45 52 52 52 53 53 53 51 53 53 53 53 53 54 53 52
  Przeciw 47 45 41 39 52 45 44 45 45 45 46 46 46 45 44 46 46 44 45 45
  Wstrzymało się 0 0 5 3 2 3 3 3 2 2 1 3 1 1 3 1 1 2 1 3
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35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
  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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35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

    22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
  54 W. kraska - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  55 k. kwiatkowski + + + + - + ? + + + + + + + + + + + + +
  56 S. lamczyk + + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
  57 j.F. libicki + + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
  58 M. łuczak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  59 j. łyczak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  60 R. Majer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  61 b. Małecka-libera + + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
  62 R. Mamątow - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  63 M. Martynowski - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  64 e. Matecka + + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
  65 a. Mężydło + + + + - + - . + + + + + + + + + + + +
  66 g. Morawska-Stanecka + + + + + + ? + + + + + + + + + + + + +
  67 k. Mróz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  68 b. orzechowska - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  69 S. ożóg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  70 a. Pająk + - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  71 j. Pęcherz + + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  73 W. Piecha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  74 M. Plura + + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
  75 a. Pociej + + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
  76 z. Pupa + - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  77 j. Rotnicka + + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
  78 j. Rusiecki - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  79 S. Rybicki + + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
  80 j. Sagatowska - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  81 j. Sekuła + + + + - + ? + + + + + + + + + + + + +
  82 M. Seweryński - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  83 W. Skurkiewicz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  84 k. Słoń - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  85 l. Staroń + ? ? ? ? ? ? ? ? + ? + + + + + + + + +
  86 a. Szejnfeld + + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
  87 a. Szwed - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  88 R. Ślusarz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  89 R. Świlski + + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
  90 d. tobiszowska - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  91 W. tyszkiewicz + + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
  92 k.M. Ujazdowski + + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
  93 j. Wcisła + + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
  94 k. Wiatr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  95 j. Włosowicz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  96 a. zając - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  97 j. zając + ? ? ? - ? - ? ? + ? ? ? ? ? ? ? + + ?
  98 b. zdrojewska + + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
  99 b. zdrojewski + + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
  100 W. ziemniak + + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
 
  głosujących 100 99 99 99 95 99 99 98 100 100 98 100 100 99 100 100 100 99 100 99
  za 57 51 51 51 3 51 2 50 52 53 50 52 53 52 52 52 52 54 52 51
  Przeciw 40 45 45 45 90 45 92 46 46 46 45 46 46 45 46 46 46 45 46 46
  Wstrzymało się 3 3 3 3 2 3 5 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 0 2 2
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35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
  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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35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

    42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
  54 W. kraska - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  55 k. kwiatkowski + + + + + + + + + - + + + . + + + + + +
  56 S. lamczyk + + + + + + + + + - + + + + - + - + + +
  57 j.F. libicki + + + + + + + + + - + + + + - + - + + +
  58 M. łuczak - - - - - - - - - - - - - - ? ? ? ? ? +
  59 j. łyczak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  60 R. Majer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  61 b. Małecka-libera + + + + + + + + + - + + + + - + - + + +
  62 R. Mamątow - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  63 M. Martynowski - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  64 e. Matecka + + + + + + + + + - + + + + - + - + + +
  65 a. Mężydło + + + + + + + + + - + + + + - + - + + +
  66 g. Morawska-Stanecka + + + + + + + + + ? + + + + + + + + + +
  67 k. Mróz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  68 b. orzechowska - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  69 S. ożóg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  70 a. Pająk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  71 j. Pęcherz + + + + + + + + + - + + + + - + - + + +
  72 M. Pęk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  73 W. Piecha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  74 M. Plura + + + + + + + + + - + + + + - + - + + +
  75 a. Pociej + + + + + . + + + - + + + + - + - + + +
  76 z. Pupa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  77 j. Rotnicka + + + + + + + + + - + + + + - + - + + +
  78 j. Rusiecki - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  79 S. Rybicki + + + + + + + + + - + + + + - + - + + +
  80 j. Sagatowska - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  81 j. Sekuła + + + + + + + + + - + + + + - + - + + +
  82 M. Seweryński - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  83 W. Skurkiewicz - - - - - - - - . - - - - - - . - - - -
  84 k. Słoń - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  85 l. Staroń + + + + + ? + ? + ? + + + + + + + + + +
  86 a. Szejnfeld + + + + + + + + + - + + + + - + - + + +
  87 a. Szwed - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  88 R. Ślusarz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  89 R. Świlski + + + + + + + + + - + + + + - + - + + +
  90 d. tobiszowska - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  91 W. tyszkiewicz + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
  92 k.M. Ujazdowski + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
  93 j. Wcisła + + + + + + + + + - + + + + - + - + + +
  94 k. Wiatr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  95 j. Włosowicz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  96 a. zając - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  97 j. zając ? ? ? ? ? ? ? ? ? - ? ? + + - ? - ? ? ?
  98 b. zdrojewska + + + + + + + + + - + + + + - + - + + +
  99 b. zdrojewski + + + + + + + + + - + + + + - + - + + +
  100 W. ziemniak + + + + + + + + + - + + + + - + - + + +
 
  głosujących 100 100 100 100 100 99 100 100 99 100 100 100 100 98 99 98 98 99 99 99
  za 52 52 52 52 52 51 52 51 52 3 52 52 53 52 9 53 10 53 53 54
  Przeciw 46 46 45 45 45 46 46 46 45 92 46 46 46 43 87 41 86 42 42 42
  Wstrzymało się 2 2 3 3 3 2 2 3 2 5 2 2 1 3 3 4 2 4 4 3
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35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
  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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35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

    62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
  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 99 98 99 100 99 99 99 100 100 100 100 99 98 99 98 99 99
  za 53 52 52 52 53 52 52 52 53 52 52 53 53 54 69 52 99 47 49 48
  Przeciw 41 44 45 45 43 45 46 45 45 45 46 45 44 46 1 46 0 47 38 47
  Wstrzymało się 4 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 0 29 0 0 4 12 4
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35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
  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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    82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
  54 W. kraska + - - - - - + ? + ? - +
  55 k. kwiatkowski + ? ? ? + + + + + + + +
  56 S. lamczyk + ? ? ? + + + + + + + +
  57 j.F. libicki + ? ? ? + + + + + + + +
  58 M. łuczak + - - - - - + ? + ? - +
  59 j. łyczak + - - - - - + ? + ? - +
  60 R. Majer + - - - - - + ? + ? - +
  61 b. Małecka-libera + ? + ? + + + + + + + +
  62 R. Mamątow + - - - - - + ? + - - +
  63 M. Martynowski + - - - - - + ? + ? - +
  64 e. Matecka + ? ? ? + + + + + + + +
  65 a. Mężydło + ? ? ? + + + + + + + +
  66 g. Morawska-Stanecka + ? ? ? + + + + + + + +
  67 k. Mróz + - - - - - + ? + - - +
  68 b. orzechowska + - - - - - + ? + ? - +
  69 S. ożóg + - - - - - + ? + ? - +
  70 a. Pająk + - - - - - + ? + ? - +
  71 j. Pęcherz + ? ? ? + + + + + + + +
  72 M. Pęk + - - - - - + ? + ? - +
  73 W. Piecha + - - - - - + ? + - - +
  74 M. Plura + ? ? + + + + + + + + +
  75 a. Pociej + + ? ? + + + + + + + +
  76 z. Pupa + - - - - - + ? + ? - +
  77 j. Rotnicka + ? ? ? + + + + + + + +
  78 j. Rusiecki + - - - - - + ? + ? - +
  79 S. Rybicki + ? ? ? + + + + + + + +
  80 j. Sagatowska + - - - - - + ? + ? - +
  81 j. Sekuła + ? ? ? + + + + + + + +
  82 M. Seweryński + - - - - - + ? + ? - +
  83 W. Skurkiewicz + - - - - - + ? + ? - .
  84 k. Słoń + - - - - - + ? + ? - +
  85 l. Staroń + ? ? ? ? ? + + + ? + +
  86 a. Szejnfeld + . ? ? + + + + + + + +
  87 a. Szwed + - - - - - + ? + ? - +
  88 R. Ślusarz + - - - - - + ? + ? - +
  89 R. Świlski + ? ? ? + + + + + + + +
  90 d. tobiszowska + - - - - - + ? + ? - +
  91 W. tyszkiewicz + ? ? ? + + + + + + + +
  92 k.M. Ujazdowski + ? ? ? + + + + + + + +
  93 j. Wcisła + ? ? ? + + + + + + + +
  94 k. Wiatr + - - - - - + ? + ? - +
  95 j. Włosowicz + - - - - - + ? + ? - +
  96 a. zając + - - - - - + ? + ? - +
  97 j. zając + + + + + + + + + + + +
  98 b. zdrojewska + ? ? ? + + + + + + + +
  99 b. zdrojewski + ? ? ? + + + + + + + +
  100 W. ziemniak + ? ? ? + + + + + + + +
 
  głosujących 96 98 99 99 99 99 99 99 98 99 99 98
  za 96 5 4 4 53 52 99 54 96 53 54 97
  Przeciw 0 47 47 48 45 45 0 1 2 4 45 0
  Wstrzymało się 0 46 48 47 1 2 0 44 0 42 0 1
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Przemówienie senatora Grzegorza czeleja  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj na tej sali zajmujemy się jedną z ważniejszych dla państwa polskie-

go ustaw, jaką niewątpliwie jest ustawa budżetowa. Specyfika i waga tego aktu 
normatywnego określone są w art. 219 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz ustawie o finansach publicznych z 2009 r.

Przygotowując się do dzisiejszego posiedzenia, porównałem załączniki do 
procedowanej ustawy budżetowej na ten rok budżetowy dotyczące planowa-
nych dochodów i wydatków z danymi z roku ubiegłego. Szanowni Państwo, jak 
wszyscy doskonale wiemy, poprzedni rok naznaczony był walką z pandemią 
COVID-19, ogólnoświatową inflacją, a także kryzysem na naszej wschodniej 
granicy. Jednakże tegoroczne założenia budżetowe przewidują dochód w wyso-
kości blisko 492 miliardów zł przy wydatkach w wysokości ok. 532 miliardów zł 
i prawie 30 miliardach zł deficytu. Jeśli mowa o dochodzie, to w porównaniu 
z rokiem ubiegłym wpływy z tytułu podatku od osób prawnych mają być więk-
sze o niecałe 17 miliardów zł, a wpływy z tytułu podatku od towarów i usług – 
aż o ponad 56 miliardów zł. 

Analizując, a właściwie przeglądając zapisy dotyczące planowanych wydat-
ków, zwróciłem uwagę na kilka punktów: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 
wydatki na poszczególne rodzaje Sił Zbrojnych i jednostki nadzorowane przez 
ministra obrony narodowej oraz wydatki na jednostki terenowe Policji i komen-
dy wojewódzkie i powiatowe Policji. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki 
na Centrum Projektów Polska Cyfrowa mają być większe o prawie 21 milio-
nów zł. Część 29, rozdział 752, poz. 9 załącznika nr 2 do ustawy budżetowej na 
rok 2022 określa wydatki na formacje Sił Zbrojnych na kwotę ponad 47 miliar-
dów zł, co w porównaniu z rokiem 2021 jest kwotą większą o ponad 5 miliardów 
300 milionów zł. Planowane wydatki na jednostki terenowe Policji i komendy 
wojewódzkie i powiatowe Policji w tym roku budżetowym mają wynosić po-
nad 10 miliardów 900 milionów zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym daje 
wzrost nakładów o prawie 1 miliard 300 milionów. Równie ważna jest kwota 
zarezerwowana na wydatki w ramach rezerwy celowej w wysokości 46 miliar-
dów 200 milionów zł.

Szanowni Państwo, myślę, a właściwie mam nadzieję, że Wysoka Izba poprze 
ten budżet. Rok 2022 pewnie nadal będzie naznaczony widmem inflacji, choć 
nie ukrywam, że liczę, iż tarcza antyinflacyjna zaproponowana przez polski 
rząd znacznie przyczyni się do spowolnienia inflacji. Pamiętajmy o wyjątko-
wo niskim poziomie rejestrowanego bezrobocia, oscylującym w okolicach 6%. 
Liczę, że budżet ten będzie wspierał wzrost gospodarczy naszego kraju. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedłożona ustawa budżetowa niestety nie uwzględnia inflacji, której wzrost 

obserwowany jest w ostatnich miesiącach. Z uwagi na prognozy dotyczące in-
flacji na kolejne miesiące 2022 r. wymagane jest zaktualizowanie przedłożonego 
projektu. Zmiany muszą uwzględniać nowe prognozy inflacyjne oraz wynikające 
z tego konsekwencje dla dochodów i wydatków budżetu państwa na nowy rok.

Ustawa zakłada, że w 2022 r. dochody państwa wyniosą 491,9 miliarda zł, 
a wydatki będą na poziomie 521,8 miliarda zł. Niestety, spora część zadłużenia 
kraju wyprowadzana jest poza budżet centralny. Założenie dotyczące finanso-
wania przepisów związanych z Polskim Ładem jest takie, że Bank Gospodarstwa 
Krajowego zamierza wyemitować ok. 100 miliardów zł, które będą finansować 
wspomniany powyżej projekt. Pokazuje to, iż większa część wydatków, które 
normalnie powinny być zapisane w budżecie centralnym, znajduje się poza tym 
budżetem. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ponieważ nie można przez 
to spojrzeć na przedłożoną ustawę w sposób obiektywny.

Ponadto bardzo ważną kwestią jest zmniejszenie subwencji oświatowej na 
naukę języka mniejszości narodowych i etnicznych. Powinniśmy zostać przy 
poprawce, którą wprowadziła senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, przy-
wracającej większe wydatki na naukę powyższych języków. Mam nadzieję, iż 
Sejm uwzględni przedłożoną poprawkę, ponieważ ograniczenie wydatków w tej 
kwestii będzie wielkim błędem. Niestety, wersja ustawy przedłożona bez se-
nackiej poprawki godzi w polskich obywateli należących do mniejszości naro-
dowych i etnicznych. Jej przyjęcie przy uchwalaniu budżetu na 2022 r. bardzo 
negatywnie wpłynie na realizację zadań szkół i placówek oświatowych, które 
mają za zadanie m.in. podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i ję-
zykowej obywateli polskich należących do mniejszości. Jest to kwestia bardzo 
istotna, ponieważ będzie mieć długofalowe skutki zarówno dla szkół, jak i osób 
z mniejszości narodowych. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor 
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Ustawa budżetowa na rok 2022, czyli m.in.: jak wydać na zdrowie mniej 

pieniędzy, żeby wyszło, że rząd wydał więcej? Jak okłamać obywateli? Jak za-
ciągnąć jak największy dług, żeby zmieścić się w unijnym limicie? To wszystko 
w zestawieniu z chaotycznym i irracjonalnym Polskim Ładem, szalejącą, pra-
wie dwucyfrową inflacją, podwyżkami cen prądu i gazu, brzmi jak najgorszy 
koszmar milionów Polaków.

Wchodzimy w trzeci rok pandemii, tymczasem ochrona zdrowia wciąż jest 
niedofinansowana. Rząd chwali się w przekazach medialnych, że w tym roku 
nastąpi zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 
5,75% PKB. Nie wiem, kto się na to nabierze, niemniej na pewno nie polscy me-
dycy i pracownicy ochrony zdrowia. Z porównania tabel wydatków państwa na 
2022 r. z tabelami z nowelizacji budżetu na ubiegły rok wynika jednoznacznie, 
że nakłady budżetu na ochronę zdrowia spadną, a nie wzrosną, jak zapowiada 
rząd. Zamiast 21,04 miliarda zł wydatków, jak w 2021 r., planowane jest wy-
łącznie 20,95 miliarda zł, czyli o 88 milionów zł mniej rok do roku. W opinii do 
ustawy budżetowej wskazano, że należy zwiększyć wydatki na ochronę zdro-
wia. Rząd robi nas w balona na każdym kroku, do tego dodaje tkliwą i uroczą 
historię, która niewiele ma wspólnego z rzeczywistymi liczbami i mamy goto-
wy przekaz o sukcesie! 

A co z emerytami? Dostałam mnóstwo wiadomości od zaniepokojonych eme-
rytów, którzy stracą na Polskim Ładzie. A ta część emerytów, która zyska co-
kolwiek na Polskim Ladzie, i tak nie odczuje jakiejkolwiek podwyżki. Inflacja 
sprawi, że ich finanse legną w gruzach. Za chwilę obudzimy się z 10% wskaźni-
kiem inflacji. Takie są prognozy i są one jak najbardziej realne. A kto jeszcze stra-
ci lub już stracił? Oczywiście nauczyciele, służby mundurowe, przedsiębiorcy, 
rodzice samotnie wychowujący dzieci i wiele innych ludzi. To jest przerażające.

Teraz skupię się przez chwilę na planach budżetowych na ten rok w części 
„Kancelaria Prezesa Rady Ministrów”. Plan – ponad 830 milionów! Czyli o 40% 
więcej niż w ubiegłym roku. Szanowni Państwo, rok ma 365 dni. 830 milionów 
dzielimy przez 365 dni, co daje nam wynik, w przybliżeniu, 2 miliony 274 ty-
siące zł na dzień! Kancelaria Prezesa Rady Ministrów potrzebuje ponad 2 mi-
lionów zł dziennie na funkcjonowanie. 

A ile wynosi minimalna pensja w 2022 r.? 3 tysiące 10 zł brutto, czyli pensja 
netto wyniesie 2 tysiące 363 zł 56 gr na miesiąc. W skali roku to 28 tysięcy 362 zł 
72 gr. Jeśli podzielimy tę kwotę przez 365 dni, otrzymamy 77 zł 50 gr. Na jeden 
dzień do dyspozycji Polaka pozostaje 77 zł 50 gr. To nie wymaga komentarza. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W projekcie budżetu na rok 2022 pomimo trudności i niepewności zwią-

zanych z pandemią oraz sytuacją za naszą wschodnią granicą zabezpieczono 
środki finansowe niezbędne do kontynuacji realizacji dotychczasowych priory-
tetów rządu w zakresie prowadzonej przez rząd polityki społeczno-gospodarczej. 
Dlatego jestem za jego przyjęciem.

Głównym celem procedowanej ustawy budżetowej jest kontynuowanie 
polityki zmierzającej do szybkiej odbudowy polskiej gospodarki w związku 
z COVID-19, uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym zapewnienie 
większych nakładów na ochronę zdrowia, na kluczowe programy społeczne, 
m.in. programy „Rodzina 500+”, „Dobry start”, zwiększenie funduszu wyna-
grodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, realizacja zadań inwe-
stycyjnych w sektorze zdrowia, transportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, a także zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego 
i nauki oraz rolnictwa. Z całą pewnością należy stwierdzić, że wzrost wydatków 
na służbę zdrowia jest konieczny, aby zapewnić odpowiednią opiekę osobom 
chorym, a także wzmocnić instrumenty do zwalczania pandemii i jej skutków. 
Wsparcie sektora kultury fizycznej jest niezbędne w kontekście powrotu wielu 
Polaków do dawnej sprawności, która w czasach pracy zdalnej, a także w wyni-
ku zamknięcia przez określony czas obiektów sportowych mogła ulec pogorsze-
niu. Pomoc otrzymają także polskie rodziny, dzięki czemu polepszy się sytuacja 
materialna gospodarstw domowych. Kwota przewidywana na te cele nie budzi 
żadnych moich wątpliwości. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysię-
cy zł oraz utrzymanie zerowego PIT dla młodych ludzi do dwudziestego szóstego 
roku życia to działania odpowiednie i sprawiedliwe. Właściwym kierunkiem 
jest także zwiększenie funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżeto-
wej, jak również wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę czy 
waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych.

Procedowana ustawa uwzględnia środki na wszystkie wymienione przeze 
mnie kwestie, dlatego będę głosował za jej przyjęciem.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej 
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Debatujemy dzisiaj nad budżetem państwa na 2022 r., czyli tak naprawdę 

o naszej wspólnej przyszłości, o dzieleniu naszych wspólnych pieniędzy. Na jego 
temat usłyszeliśmy już wiele komentarzy. Eksperci, politycy nie mają żadnych 
wątpliwości, wszystkie oceny są druzgocące!

I jak się okazuje, już pierwsze dni roku pokazują, że nie tylko nierealne zało-
żenia tego budżetu są nie do przyjęcia. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu wiemy, 
że rządzący tak naprawdę nie czuwają w żaden sposób nad naszym bezpieczeń-
stwem, nad wydawanymi pieniędzmi, powtórzę: naszymi pieniędzmi. Ale tak 
naprawdę nie trzeba uważnie słuchać ekspertów. Dzisiaj wystarczy posłuchać 
słów emerytów, nauczycieli, policjantów i innych grup społecznych, których 
wynagrodzenia i wypłaty świadczeń już obciążają efekty pomysłów, podobno 
doskonałych! Polski Ład pokazał, co z tak bardzo napompowanej bańki marke-
tingowej zostało.

I tak też pewnie będzie z budżetem na ten rok. Niewiele wskaźników do 
niego wpisanych jako marketingowe opakowanie jest realnych do spełnienia. 
Podobnie jest z całym osobnym budżetem, obok tego przedstawionego nam do 
procedowania. Ponad 300 miliardów zł będzie wydatkowanych poza nim, jak to 
już się dzieje w roku obecnym, tak by nie obciążać go dodatkowym deficytem. 

Ten budżet, ale także wszystkie inne obietnice rządzących nie powinny ani 
na chwilę nas usypiać. Założenia, ale także wykonanie planów i całej polityki 
rządu PiS poprowadzi nas do upadku, a na pewno do tzw. Polski w ruinie, które 
to hasło dla PiS stało się prorocze. Dziękuję.
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Przemówienie senatora władysława komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W kontekście braku przejrzystości, w kontekście fasadowości tego budżetu 

potwierdzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli zasadne wydaje się pytanie, czy 
w ogóle warto rozmawiać o tej szczątkowej części finansów publicznych, bo 
w gruncie rzeczy wprowadzamy tylko opinię publiczną w błąd.

Dlaczego budżet jest fasadowy, rozpasany i proinflacyjny? Otóż wskaźniki 
makroekonomiczne w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 są wzięte z su-
fitu, są jak rzut kulą w płot. Ustawa budżetowa od kilku lat łamie art. 219 kon-
stytucji, który mówi, że Sejm uchwala budżet państwa na rok budżetowy, nie 
na 2 lata. My będziemy przyjmować sprawozdanie z wykonania budżetu w cza-
sie, kiedy rozpasanie rządowej konsumpcji będzie trwało w najlepsze. Budżet 
jest fasadowy, bo z limitu wydatków stabilizującej reguły wydatkowej wyjęli-
ście fundusz covidowy i to wszystko, co jest w BGK. To znaczy, że stabilizują-
ca reguła wydatkowa nie widzi wydatków PFR, nie widzi wydatków funduszu 
BGK. To właściwie po co nam taka reguła? To o czym my tutaj rozmawiamy? 
Okłamujemy z tej mównicy Polki i Polaków. Po co? Rozumiem, wam to jest po-
trzebne, ale my nie będziemy w tym uczestniczyć. Do reguły finansów minister 
włożył jakieś lewe dowody, żeby jeszcze bardziej poszerzyć sobie przestrzeń wy-
dawania publicznego grosza.

Dług poza kontrolą parlamentu, poza budżetem w przyszłym roku będzie 
wynosił 350 miliardów zł. Jak pan przewodniczący może w ogóle mówić o ni-
skim deficycie? 350 miliardów zł poza kontrolą budżetu, a deficyt, jaki musie-
liście zaraportować do Komisji Europejskiej, to przecież 143 miliardy zł. Są te 
dokumenty.

Ten budżet jest rozpasany, bo macie w nim 35 nowo powołanych funduszy, 
instytutów, agend, na które chcecie wydać 40 miliardów zł. Rozpasanie pań-
stwa w czasie pandemii jest po prostu niemoralne. Codziennie umierają setki 
ludzi, dziennie umiera pół tysiąca ludzi. A wiecie, ile pieniędzy PiS przeznacza 
na zdrowie? Uwaga, warto to pamiętać. Kłamią, że przeznaczają 5,75% PKB na 
zdrowie. Tak naprawdę w relacji do przyszłorocznego PKB, ale wyliczonego na 
podstawie prawdziwych wskaźników makroekonomicznych, a nie tych wymy-
ślonych przez specjalistów z NBP i Ministerstwa Finansów, na zdrowie prze-
znacza 4,89% PKB w drugim roku pandemii. Zdrowie to kolejna puszka Pandory 
zakopana przez was głęboko pod ziemią.

Fundusz Medyczny miał dać miliardy złotych na zdrowie. W tym i w przy-
szłym roku łącznie miało to być minimalnie 6 miliardów zł, a w zasadzie mogło 
być praktycznie ponad 8 miliardów zł, blisko 9 miliardów zł. Co z tego wyszło? 
W tym roku mieliście wydać ponad 4 miliardy zł, z budżetu na fundusz prze-
znaczyliście niecałe 2 miliardy zł, a wydano – uwaga – 171 milionów zł. Tak na-
prawdę utrudniliście dostęp do świadczeń medycznych, przesuwając zadania 
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do Funduszu Medycznego i nie uruchamiając żadnych pieniędzy oraz żadnych 
konkursów. W tym roku znowu mamy limit ponad 4 miliardów zł w funduszu, 
ale zabezpieczone pieniądze to 2 miliardy zł. Oczywiście jest pytanie: ile wyda-
cie? Jaki to będzie miało skutek dla obywateli?

Rzeczywiście przedstawiony projekt budżetu jest projektem, który nie ma nic 
wspólnego z rzeczywistością. To swego rodzaju „Bajki z mchu i paproci”, które 
rząd Prawa i Sprawiedliwości pisze nam w kolejnych budżetach od 2015 r. To 
budżet chaosu, to budżet stagnacji, to jest budżet kolejnego roku zaciemniania 
finansów państwa, bo mamy wrażenie, że bardzo dobrze jest wam poruszać się 
w takiej mętnej wodzie. Ale to nie wróży nic dobrego, jeżeli chodzi o sytuację 
ekonomiczną, sytuację budżetu państwa w roku 2022.

Jest kilka nierealnych założeń, które pojawiły się w tym budżecie i które, 
można powiedzieć, dyskwalifikują ten projekt budżetu. Chociażby dotyczy to 
kwestii inflacji na poziomie 3,3%. Przecież wszyscy widzimy, co się dzieje, jeże-
li chodzi o inflację w tym roku. W związku z tym zakładanie takiego poziomu 
inflacji w budżecie – ja wiem, że budżet był szykowany wcześniej – sprawia, że 
ten budżet staje się nierealny. Dziękuję.
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Przemówienie senator ewy mateckiej  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Odnosząc się do ustawy budżetowej na rok 2022, skupię się na 2 obszarach. 

Pierwszy to ochrona zdrowia, a w szczególności Fundusz Medyczny, drugi – 
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Obserwując realizację ustawy o Funduszu Medycznym z dnia 7 października 
2020 r., można stwierdzić, że zgodnie z tą ustawą na konto wspomnianego fun-
duszu co roku ma być przekazanych nie mniej niż 4 miliardy zł i według planu 
funduszu środki te mają być wydatkowane na 4 subfundusze i realizować cele 
zakładane w ustawie. Tymczasem w 2020 r. z 2 miliardów zł przeznaczonych na 
fundusz nie wydatkowano ani 1 zł, w 2021 r. z 4 miliardów zł przekazanych na 
fundusz wydatkowano zaledwie 1,7 miliona zł, co stanowi zaledwie 9,5% zapla-
nowanych wydatków i 4% górnego limitu wydatków na ten cel. Z kolei w planach 
funduszu na 2022 r. przewiduje się realizację wydatków na poziomie zaledwie 
50%, czyli 2,2 miliarda zł z górnego limitu wydatków. Rodzi się pytanie: dlaczego 
w obliczu tak potężnej drożyzny i szalejącej inflacji rząd nie realizuje wydatków 
Funduszu Medycznego w 100% górnego limitu, czyli 4,2 miliarda zł? Cząstkowe 
wydatkowanie środków zagwarantowanych w ustawie i wynikających z pilnych 
potrzeb zdrowotnych Polaków, w tym szczególnie dzieci do osiemnastego roku 
życia, to narażanie Polaków na drogie państwo, a nie, jak zapowiadano w kam-
panii wyborczej, „tanie państwo”, i – w przeciwieństwie do zakładanych celów 
– ograniczenie dostępności świadczeń medycznych. Dotyczy to w szczególności 
chorych na raka i choroby rzadkie, w tym zwłaszcza dzieci. Nie stać nas na takie 
państwo, drogie państwo.

Odnośnie do Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów mój niepokój i za-
strzeżenia budzi fakt, że od kilku lat w planie finansowym Funduszu Zajęć 
Sportowych dla Uczniów zaniżane są przychody tegoż funduszu. Tak jak 
w roku 2020 i 2021, w 2022 r. szacuje się je na poziomie ok. 17 milionów zł, 
czyli zaledwie ok. 25% przychodów, jakie w rzeczywistości mają wpłynąć 
na konto tego funduszu z opłat za reklamę alkoholu. Odpowiednia regula-
cja dotycząca wysokości i sposobu uiszczania opłat za reklamę alkoholu jest 
zawarta w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi. Z tego, że wydatki reklamowe producentów piwa na różne media 
kształtują się, jak np. w roku 2020, na poziomie ponad 700 milionów zł rocz-
nie, jasno wynika, że przychody Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 
powinny być zaplanowane w budżecie na 2022 r. na poziomie 70 milionów zł, 
a nie 17 milionów zł, jak to zostało zrobione. Rodzi się zatem pytanie: dla-
czego przychody funduszu są zaniżane tak znacznie? Dlaczego ogranicza się 
możliwość sfinansowania ze środków funduszu różnorodnych zajęć, niezwy-
kle potrzebnych i mających pozytywny wpływ na rozwój i kondycję fizycz-
ną dzieci i młodzieży, szczególnie w czasie pandemii? Kto zatem w czasie 
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szalejącej inf lacji i drożyzny ma ponieść pełne koszty organizacji zajęć spor-
towych dla uczniów?

Przedstawiony budżet na 2022 r. bez niezbędnych zmian i poprawek nie jest 
możliwy do przyjęcia.
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Przemówienie senator Gabrieli morawskiej-staneckiej 
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Procedujemy dziś nad ustawą budżetową, ustawą, która w swoim założeniu 

powinna stanowić podstawę gospodarki finansowej państwa w danym roku 
budżetowym i która na tenże rok budżetowy winna być uchwalana. Jednak to 
tylko założenie. W rzeczywistości bowiem jest to już kolejna ustawa budżetowa 
uchwalana w warunkach pandemii, która utrudnia prognozowanie i niesie ze 
sobą wiele zagrożeń dla budżetu państwa zarówno po stronie przychodów, jak 
i wydatków.

Tym ostrożniejsze winny być zatem nasze założenia i plany, zwłaszcza te do-
tyczące wydatków państwa. Tymczasem ustawa budżetowa na 2022 r. nie stano-
wi podstawy gospodarki finansowej państwa, a zaprezentowane w niej wielkości 
wydatków i deficytu nie stanowią rzeczywistego obrazu stanu finansów. Jak wie-
lokrotnie sygnalizowano w latach poprzednich, wiele zadań państwa finansowa-
nych jest za pomocą różnych instrumentów pozabudżetowych, a skala i zakres 
ich wykorzystywania powiększają się, co powoduje, że budżet państwa stano-
wi coraz mniejszy fragment gospodarki finansowej państwa. Uniemożliwia to 
w konsekwencji prawidłową ocenę poziomu finansowania zadań państwa i nie 
zapewnia przejrzystości finansów publicznych. Wykorzystanie wspomnianych 
mechanizmów pozabudżetowych pozwala również na obchodzenie stabilizującej 
reguły wydatkowej i kreowanie dodatkowej przestrzeni na wydatki, jak również 
sztuczne zaniżanie deficytu budżetu państwa.

Ponadto finansowanie zadań państwa poprzez pozabudżetowe fundusze, 
znajdujące się również poza sektorem finansów publicznych, daje fałszywy obraz 
zarówno deficytu, jak i państwowego długu publicznego. Takie wydatki znajdują 
się poza debatą publiczną na temat finansów państwa, a co za tym idzie, są one 
także poza kontrolą parlamentu. Jako przykłady można wskazać fundusze uloko-
wane w Banku Gospodarstwa Krajowego i Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. 
Nasza debata parlamentarna na temat budżetu państwa dotyczy więc mniej niż 
połowy rzeczywistych dochodów oraz mniej niż połowy rzeczywistych wydat-
ków sektora finansów publicznych. Jak wskazali w swych opiniach o ustawie 
budżetowej eksperci, należałoby wrócić do właściwej definicji budżetu państwa 
zawartej w art. 109 ustawy o finansach publicznych, który wyraźnie mówi, że 
budżet państwa stanowi podstawę gospodarki finansowej państwa.

Do istotnych błędów, dostrzegalnych na pierwszy rzut oka, należy przyję-
ta zaniżona stopa inflacji w 2022 r., znacznie niższa niż prognozowana przez 
wiele niezależnych instytucji. Założono bowiem, że średniorocznie wyniesie 
ona 3,3%. Już w chwili obecnej widać, że jest to założenie pozbawione podstaw. 
Zgodnie z oszacowaniem OECD średnioroczna stopa inflacji w 2022 r. wynie-
sie w Polsce 6,2%, czyli będzie o ponad 80% wyższa, niż założono w budżecie. 
Założona stopa inflacji ma przecież kluczowe znaczenie w zakresie przyjętych 
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prognoz przychodów budżetu państwa i kształtowania się wydatków w ujęciu 
realnym. Przyjęcie zbyt niskiej stopy inflacji oznacza, że dochody podatkowe 
w ustawie budżetowej będą zaniżone.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż pomimo znacznej zmiany w strukturze 
finansowania służby zdrowia, czyli spowodowanego brakiem możliwości od-
liczania składki zdrowotnej od podatku PIT wzrostu dochodów NFZ ze składki 
zdrowotnej, wydatki publiczne na służbę zdrowia, liczone jako procent bieżącego 
PKB, ulegną zmniejszeniu. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z przepisami usta-
wy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych wy-
datki na służbę zdrowia liczone są jako procent PKB sprzed 2 lat, czyli z okresu, 
gdy nominalne PKB było o ok. 20% niższe niż w 2022 r. Dlatego nie jest możliwe 
poparcie tego budżetu.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa budżetowa jest każdego roku jedną z najważniejszych ustaw proce-

dowanych przez parlament. Jej nieuchwalenie może skutkować rozwiązaniem 
Sejmu, ale to, moim zdaniem, nie jest wcale najważniejsze. Najważniejsze jest 
to, że to właśnie ta ustawa daje podstawy funkcjonowania państwa w większo-
ści jego obszarów: zdrowia, oświaty, nauki, bezpieczeństwa, pomocy społecznej, 
kultury, infrastruktury drogowej, kolejowej i energetycznej, ochrony środowi-
ska, ochrony klimatu, przyrody itd., itd. Z tego powodu jej przygotowaniu musi 
towarzyszyć zachowanie najwyższych standardów prawidłowej legislacji po-
przedzone wieloma analizami, konsultacjami i wypracowaniem optymalnych 
wskaźników, założeń budżetowych.

Czy można użyć takich stwierdzeń w ramach analizy omawianej dzisiaj usta-
wy budżetowej na rok 2022? Z całą pewnością nie i postaram się to pokrótce 
udowodnić.

Otóż przyjęte w ustawie budżetowej założenia dotyczące podstawowych 
wskaźników makroekonomicznych odstają od rynkowych prognoz w tym 
zakresie, jeśli chodzi zarówno o poziom inf lacji, jak i o wzrost realnego po-
ziomu PKB czy dochodów z aukcji sprzedaży uprawnień do emisji. Ustawa 
budżetowa na rok 2022 nie stanowi podstawy gospodarki finansowej pań-
stwa, bo obejmuje ona jedynie część tej gospodarki. Zaprezentowane w usta-
wie wielkości wydatków i deficytu nie stanowią rzeczywistego obrazu stanu 
finansów państwa. Znaczna część gospodarki finansowej państwa realizowa-
na jest przy wykorzystaniu szeregu instrumentów pozabudżetowych, w tym 
poprzez szerokie wykorzystanie różnego rodzaju funduszy, jak również in-
strumentu finansowania w drodze przekazywania skarbowych papierów 
wartościowych, które nie znajdują odzwierciedlenia ani w kwocie wydatków 
ujętych w ustawie budżetowej, ani też w wielkości deficytu budżetu państwa. 
Ustawa budżetowa przewiduje m.in. przekazanie na polecenie prezesa Rady 
Ministrów skarbowych papierów wartościowych państwowym osobom praw-
nym na podwyższenie kapitału, państwowym funduszom celowym, a także 
różnym funduszom ulokowanym w Banku Gospodarstwa Krajowego o war-
tości do 15 miliardów zł. Kolejny rok z rzędu zakłada się również przekaza-
nie, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej 
radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych o wartości prawie 
2 miliardów zł.

Do tego dochodzi jeszcze finansowanie poprzez przekazanie skarbowych 
papierów wartościowych o wartości do 5,5 miliarda zł innych podmiotów. Są to:

– uczelnie, w przypadku których wartość nominalna z tytułu wyemitowa-
nych skarbowych papierów wartościowych może dochodzić do pół miliarda 
złotych;
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– wymienione imiennie agencje i uczelnie, tj. Agencja Badań Medycznych –na 
finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, Narodowy Fundusz Zdrowia 
– na finansowanie świadczeń gwarantowanych, Uniwersytet Warszawski – na 
utworzenie lub prowadzenie studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-den-
tystycznym, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – na finansowanie 
działań związanych z utworzeniem lub prowadzeniem studiów na kierunku 
lekarskim, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – na 
finansowanie działań związanych z utworzeniem lub prowadzeniem studiów 
na kierunku lekarskim (wartość nominalna z tytułu wyemitowanych skarbo-
wych papierów wartościowych dla wymienionych 5 podmiotów nie może prze-
kroczyć 1 miliarda zł);

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
– Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych;
– Fundusz Reprywatyzacji z przeznaczeniem na obejmowanie przez Skarb 

Państwa akcji w spółkach, w tym na przeciwdziałanie sutkom COVID- 19;
– Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.
Środki tego funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie zadań rów-

nież w przypadku, gdy ustawa lub przepisy odrębne przewidują finansowanie 
tego rodzaju zadań z budżetu państwa lub dotacji z budżetu państwa. Można 
zatem przyjąć, że przynajmniej część gospodarki finansowej tego funduszu 
stanowi „budżet równoległy” do budżetu państwa. Brak informacji publicznej 
odnośnie do planu finansowego tego funduszu nie pozwala określić zarówno 
wielkości środków wydatkowanych z tego funduszu, jak i kierunków ich wy-
datkowania. Ma to znaczenie nie tylko dla oceny stanu finansów państwa, ale 
także dla podejmowania racjonalnych decyzji co do prac nad ustawą budżetową 
na rok 2022, co do potrzeby i zasadności dokonywania zmian w przedłożonym 
budżecie. Faktyczny poziom finansowania. działań w zakresie ochrony zdrowia 
może być poprawnie oceniony jedynie po połączeniu wydatków ze wszystkich 
źródeł, z których działania w tym zakresie są finansowane.

Fundusz Medyczny miał przynieść miliardy złotych na zdrowie, a w minio-
nym roku wydatkowano z niego zaledwie 171 milionów zł. Tak naprawdę na 
dzień dzisiejszy utrudniony został rzeczywisty dostęp do świadczeń medycz-
nych, przesunięto zadania do Funduszu Medycznego i nie uruchomiono w nim 
żadnych pieniędzy i żadnych konkursów. To oczywista klapa promowanego 
przez prezydenta Andrzeja Dudę sztandarowego punktu jego programu wy-
borczego. Mam jedynie nadzieję, że pan prezydent zechce wyciągnąć wnioski 
i zażądać realizacji tego programu.

Nie jest możliwe przeanalizowanie tej ustawy w kilku zdaniach i nie zamie-
rzam tego czynić. Skupię się jedynie na kilku elementach, które dobrze obrazują 
poważne luki w tym tak ważnym dokumencie strategicznym. Te elementy są 
mi bliskie i mogę się merytorycznie wypowiadać na ich temat.

Zacznę od sytuacji jednostek samorządu terytorialnego. Nawet jeżeli przy-
jąć, że łączne dochody jednostek samorządu terytorialnego nie uległy znaczącej 
realnej obniżce w stosunku do dochodów z lat ubiegłych, to z uwagi na sytuację 
kluczowej dla funkcjonowania samorządów bieżącej części budżetu – ok. 90% 
dochodów – stan finansowy większości samorządów jest zły. Główne proble-
my rodzi brak wystarczających dochodów bieżących, zwłaszcza przy szyb-
szym niż dotychczas tempie wydatków, spowodowanych głównie wzrostem 
wynagrodzeń nauczycieli, olbrzymimi wzrostami kosztów energii elektrycz-
nej i gazowej oraz związanymi z tym kosztami transportu i usług. Sytuacja 
ta grozi obniżeniem jakości usług publicznych w miastach i we wszystkich 
samorządach.
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Duże problemy społeczne i rosnące obciążenie gminnych budżetów rodzą 
także nawarstwiające się zaniechania i błędy w prawie regulującym gospodarkę 
odpadami. Tej sytuacji z pewnością nie poprawią przekazane samorządom na 
koniec ubiegłego roku środki w wysokości 12 miliardów zł, które nie trafiły do 
wszystkich samorządów, a jedynie do tych, które nie osiągnęły odpowiedniego 
stopnia skanalizowania gmin.

Nie do przyjęcia w omawianej ustawie budżetowej są zaplanowane dochody 
z tytułu sprzedaży uprawnień zbywalnych praw do emisji. Jeśli w roku 2021 
uzyskane dochody z tego tytułu mogą wynieść nawet 25 miliardów zł, to zapla-
nowane z tego tytułu na rok 2022 dochody w wysokości ok. 10 miliardów zł są 
w bardzo poważnym stopniu niedoszacowane. Nie można przez to zaplanować 
wydatków, w szczególności w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, 
a tym samym mieć nadziei, że koszty zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepl-
ną w najbliższych latach mogą się znacząco obniżyć.

Na koniec wspomnę jedynie o zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa zbior-
nika Wielowieś Klasztorna”. Jest on budowany już chyba od ponad 40 lat i ma 
zabezpieczyć m.in. Kalisz przed powodzią. Już 2 lata temu podczas prac nad bu-
dżetem państwa uzyskałem bardzo optymistyczne zapowiedzi co do realizacji 
tej inwestycji. Po 2 latach nic się w tym zakresie nie zmieniło – są takie same 
optymistyczne zapowiedzi realizacji inwestycji. Tak jest zresztą w przypadku 
wielu innych planowanych od wielu lat przedsięwzięć.

Za tym budżetem mogę głosować tylko w przypadku przyjęcia poprawek zgło-
szonych i przyjętych na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
oraz zgłoszonych w czasie dzisiejszej debaty plenarnej. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora marka Pęka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pandemia wywarła katastrofalny wpływ na społeczeństwa i ekonomię całego 

świata. Większość światowych gospodarek w 2021 r. borykała się ze skutkami 
społecznymi, socjologicznymi i ekonomicznymi ostatnich wydarzeń. Przed nami 
2022 r. Wszystko wskazuje na to, że będzie to kolejny wymagający dla rządzą-
cych okres. Dlatego przedstawiona propozycja budżetu na 2022 r. to przemy-
ślana, odpowiedzialna i ambitna konstrukcja, która stawia czoła wyzwaniom 
nadchodzącego czasu.

To dobry budżet: zakładane dochody państwa polskiego wyższe o 9 miliar-
dów zł w porównaniu z dochodami w poprzednim roku przy wydatkach zmniej-
szonych o 1,6 miliarda zł; o ponad 10 miliardów zł niższy deficyt budżetowy. Po 
7 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości dochody budżetowe będą wyższe o 69% 
niż w ostatnim roku rządów poprzedniej ekipy, niż w 2015 r.; to wzrost o 203 mi-
liardy zł. Będzie to kolejny rok zwiększonych dochodów budżetu państwa z ty-
tułu podatku VAT – 237,4 miliarda zł, czyli wzrost o ponad 10% w stosunku do 
dochodów w roku 2021, co jest efektem bezprecedensowych działań rządu na 
polu uszczelniania systemu podatkowego i zmniejszenia luki VAT.

Odpowiedzialna jest struktura wydatków majątkowych. Nacisk położony 
jest na: modernizację Sił Zbrojnych – 61,9% wydatków majątkowych ogółem; 
infrastrukturę drogową, rzeczną i kolejową – 7,8%; rozbudowę i modernizację 
infrastruktury ochrony zdrowia – 6,3%. Jednocześnie słusznie zwiększane są 
wydatki na Polską Akademię Nauk, instytucje rzecznika praw obywatelskich 
czy rzecznika praw dziecka.

Pragnę jeszcze zwrócić uwagę na olbrzymie środki, które mają być prze-
znaczone na obiekty szkolnictwa wyższego, np. rozbudowę infrastruktury 
Uniwersytetu Warszawskiego – 187 milionów zł, czy szpitale kliniczne, np. roz-
budowę Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie – 100 mi-
lionów zł, drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi – kwota 140 milionów zł, rozbudowę i modernizację 
Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy – 72 miliony zł.

Co do nakładów na służbę zdrowia, to w roku 2015 wyniosły one 75,7 miliar-
da zł, a w relacji do PKB – 4,63%, zaś w planowanym budżecie na 2022 r. wydat-
ki mają wynieść 133,6 miliarda zł – 5,75% PKB. Jesteśmy aktualnie świadkami 
dużego skoku finansowania służby zdrowia i polepszania sytuacji w niej, a to 
dopiero początek.

Odnosząc się do poprawek złożonych do ustawy budżetowej przez senatorów 
większości, powiem, że mają one niestety charakter populistyczny i niestety 
po raz kolejny są dowodem braku powagi i odpowiedzialności za proponowane 
przez siebie rozwiązania.

Będę głosował za przyjęciem ustawy budżetowej bez poprawek.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza 
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Wysoki Senacie!
Zdecydowanie wnoszę o odrzucenie ustawy budżetowej na rok 2022 ze wzglę-

du na fakt, że uchwalony przez Sejm budżet na rok 2022 opiera się na błędnych 
założeniach makroekonomicznych, które nie odzwierciedlają rzeczywistej sy-
tuacji gospodarczej. Ponadto budżet ten nie daje pełnego obrazu stanu finansów 
państwa – opisuje jedynie pewien fragment gospodarki finansowej państwa, 
co uniemożliwia prawidłową ocenę poziomu finansowania różnych zadań i nie 
zapewnia przejrzystości finansów publicznych.

Z niepokojem obserwuję debatę nad budżetem państwa na 2022 r. Uchwalony 
w Sejmie budżet ma znamiona kreatywnej księgowości, bowiem świadome przy-
jęcie błędnych założeń, jak np. tych dotyczących poziomu inflacji czy poziomu 
PKB, niezgodnych z prognozami nie tylko Komisji Europejskiej dla krajów człon-
kowskich, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju czy środowisk ban-
kowych, przede wszystkim Narodowego Banku Polskiego, powoduje, że dalsze 
wyliczenia wynikające lub odnoszące się do ww. wielkości nie mają uzasadnie-
nia ekonomicznego ani logicznego. Wystarczy wspomnieć, że projekt budżetu 
przygotowywany był w okresie lipiec – wrzesień 2021 r., kiedy inflacja nie była 
jeszcze na tak wysokim poziomie, tj. w okolicach 5%, tak aby pod koniec roku 
wzrosnąć do 8%. Stąd też apele środowisk eksperckich o rewizję projektu usta-
wy budżetowej i skorygowanie jej o wartości uaktualnione, znacznie odbiegające 
od wcześniej przyjętych. Dołączam się do tych głosów i wnoszę o dostosowanie 
budżetu do realnej sytuacji gospodarczej.

Mówiąc o kreatywnej księgowości, odnoszę się również do niepokojących 
praktyk z ostatnich lat w czasie rządów PiS w zakresie budżetowania dzia-
łalności państwa, mających na celu zmniejszanie transparentności finansów 
publicznych poprzez redukowanie roli budżetu państwa przy jednoczesnym 
zwiększaniu roli funduszy i innych instytucji znajdujących się poza tym bu-
dżetem. Ustawa wskazuje na 36 państwowych funduszy celowych, 10 agen-
cji wykonawczych i 10 instytucji gospodarki budżetowej państwowych osób 
prawnych. Fundusze, jak wiadomo, nie są zaliczane do jednostek sektora fi-
nansów publicznych, co w konsekwencji powoduje, że nie obejmuje ich usta-
wowy wymóg zamieszczania planów finansowych w ustawie budżetowej, 
jak też zamieszczania sprawozdań z ich wykonania. Należy na to zwrócić 
szczególną uwagę, ponieważ praktyka wyprowadzania środków publicznych 
poza budżet państwa zmniejsza przejrzystość funkcjonowania całego sek-
tora finansów publicznych, a przede wszystkim daje fałszywy obraz zarów-
no deficytu, jak i państwowego długu publicznego, a środki wydatkowane 
w ten sposób są całkowicie poza kontrolą parlamentu. Tym samym zmniej-
szana jest również kontrola parlamentu nad mechanizmem powstawania  
zadłużenia.
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W tym zakresie na szczególną uwagę zasługuje Fundusz Przeciwdziałania 
COVID-19. Środki tego funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie za-
dań również w przypadku, gdy ustawa lub przepisy odrębne przewidują finan-
sowanie tego rodzaju zadań z budżetu państwa lub dotacji z budżetu państwa. 
Doprowadza to do sytuacji, w której przynajmniej część gospodarki finansowej 
tego funduszu stanowi budżet równoległy do budżetu państwa. Brak informacji 
publicznej odnośnie do planu finansowego funduszu nie pozwala określić za-
równo wielkości środków wydatkowanych, jak i kierunków ich wydatkowania. 
To wszystko zaburza rzeczywisty obraz poziomu finansowania, który może być 
poprawnie oceniony jedynie poprzez połączenie wydatków ze wszystkich źródeł, 
z których działania w danym zakresie są finansowane.

Przejrzystości finansów publicznych nie sprzyja również fakt, że w roku 
2022, podobnie jak w roku 2021, praktycznie równolegle będą realizowane 2 bu-
dżety – jeden wynikający z ustawy budżetowej na rok 2022, a drugi, wciąż nie-
zakończony, dotyczący roku 2021. Wynika to z faktu przyjęcia w grudniu 2021 r. 
rozporządzenia w sprawie wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają 
z końcem roku 2021 i będą mogły być realizowane praktycznie przez prawie cały 
następny rok, do listopada 2022 r.

Ponadto, aby uzyskać w miarę rzeczywisty obraz budżetu, ustawę budżeto-
wą na 2022 r. należy analizować nie w wielkościach nominalnych, lecz w relacji 
do realnego, bieżącego PKB. Odniesienie do realnego PKB umożliwia najlepszą 
interpretację ekonomiczną zmian zachodzących w finansach publicznych, po-
nieważ, szczególnie w sytuacji wysokiej inflacji, porównywanie wielkości no-
minalnych na przestrzeni lat nie ma uzasadnienia ekonomicznego, gdyż wraz 
z inflacją maleje realna wartość pieniądza. Sytuacja inflacyjna, jaką obserwo-
waliśmy w 2021 r., wskazuje na bardzo dynamiczne zmiany w tym obszarze, co 
oczywiście wpływa na wszystkie wskaźniki makroekonomiczne. Nie znalazło 
to jednak odzwierciedlenia w proponowanym budżecie. Przykładem może być 
bardzo istotna w kontekście nie tylko pandemii służba zdrowia. Ustawa o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada 
systematyczny wzrost udziału wydatków na zdrowie w PKB, docelowo do 7%. 
W 2022 r. wydatki publiczne na służbę zdrowia, liczone jako procent bieżące-
go PKB, ulegną zmniejszeniu mimo zakładanego wzrostu do 5,75% w stosunku 
do 2021 r, kiedy miały one wynosić 5,25%. Zmniejszenie to wynika z faktu, że 
we wspomnianej ustawie o świadczeniach liczone są one jako procent PKB no-
minalnego sprzed 2 lat, tj. w 2020 r., kiedy było ono ok. 20% niższe, niż będzie 
w 2022 r. W 2020 r. realne PKB m.in. ze względu na pandemię było wyjątkowo 
niskie, w efekcie czego nastąpił jednorazowy, niespotykany od wielu lat spadek 
realnego PKB, a jego tempo wzrostu wyniosło 2,7%. W rezultacie w 2022 r. real-
ne PKB będzie o prawie 10% wyższe niż w roku 2020, co spowoduje, że w 2022 r. 
wydatki publiczne na służbę zdrowia wyniosą zaledwie 4,75% PKB zamiast za-
kładanego w ustawie o świadczeniach opieki poziomu 5,75%.

W odniesieniu do służby zdrowia warto też zauważyć, że na skutek wprowa-
dzenia Nowego Ładu dokonano de facto systemowej zmiany struktury finanso-
wania tego sektora. Będzie on finansowany w zdecydowanie większym niż do 
tej pory stopniu ze składki zdrowotnej, a z powodu braku możliwości odlicza-
nia tej składki od podatku PIT zmaleje rola dofinansowywania służby zdrowia 
z budżetu państwa. To wskazuje na sytuację zarysowaną we wcześniejszej części 
mojej wypowiedzi, a mianowicie na zmniejszającą się transparentność sektora 
finansów publicznych oraz na zmniejszanie roli budżetu państwa.

W ramach podsumowania dodam jeszcze, pomijając już merytoryczną 
i transparentną poprawność przygotowania budżetu, że ustawa budżetowa na 
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2022 r. zakłada zmniejszenie wydatków w stosunku do PKB, a oczywistym fak-
tem jest, że dla pobudzania aktywności gospodarczej wskazane jest zwiększanie 
wydatków budżetowych względem PKB, ponieważ wyższe wydatki budżetowe 
zwiększają popyt w gospodarce.

Ponadto ww. ustawa przewiduje udział majątkowych wydatków budżeto-
wych w PKB na nieznacznie wyższym poziomie niż w kryzysowym 2021 r., 
jednakże znacznie niższym niż w 2020 r., kiedy wynosił on 1,45%. Majątkowe 
wydatki budżetowe są szczególnie istotne dla długofalowego wzrostu gospo-
darczego, jednakże często obserwuje się zmniejszanie wydatków majątkowych 
w trudniejszych gospodarczo czasach. Zakładany w budżecie na 2022 r. poziom 
wydatków majątkowych może budzić niepokój, ponieważ wskazuje na brak wy-
starczających działań ze strony rządu, które mogłyby stanowić impuls dla roz-
woju gospodarczego.

Odnosząc się jeszcze do bardzo dyskusyjnej kwestii poziomu inflacji, do-
dam, że zdecydowanie zaniżony w ustawie poziom inflacji przewidywany na 
2022 r. spowoduje, że dochody podatkowe również będą zaniżone – szacuje się, 
że o ok. 2,5–3% – bowiem dochody podatkowe zależą od kształtowania się in-
flacji, tj. rosną wraz ze wzrostem cen. Tak więc im niższa zakładana inflacja, 
tym na papierze wyższe są wydatki budżetu państwa w ujęciu realnym. Biorąc 
pod uwagę rzeczywistą, prognozowaną przez ekspertów stopę inflacji w 2022 r., 
chcę wskazać, że wydatki budżetowe w ujęciu realnym będą kształtowały się 
na poziomie znacznie niższym, niż wynika to z zapisów ustawy. Efektem tej 
sytuacji będzie niższe wsparcie finansowe dla poszczególnych pozycji budżetu 
w obszarze wydatków.

Na koniec kwestia deficytu. W 2022 r. deficyt sektora instytucji rządowych 
i samorządowych ma wynieść 2,8% PKB. Elementami składowymi tego deficytu 
są deficyt budżetu państwa w wysokości 1,1% PKB oraz deficyt różnego rodzaju 
elementów sektora finansów publicznych znajdujących się poza budżetem pań-
stwa w wysokości 1,7% PKB. Oznacza to, że aż 60% deficytu sektora finansów 
publicznych będzie znajdować się poza budżetem państwa, co oczywiście nie 
jest sytuacją korzystną ani oczekiwaną. Wynika to z prostego faktu, że budżet 
państwa jako główne narzędzie prowadzenia polityki fiskalnej powinien stano-
wić najważniejszy instrument prowadzenia ekspansywnej bądź restrykcyjnej 
polityki fiskalnej w danym kraju, czyli decydować m.in. o poziomie deficytu. 
Ponadto koszty zadłużenia są niższe w przypadku finansowania deficytu bu-
dżetu państwa niż w przypadku pozostałych elementów sektora finansów pu-
blicznych. W efekcie sytuacja ta doprowadzi w skali całego sektora finansów 
publicznych do wyższych kosztów obsługi długu publicznego.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, z pełnym przekonaniem wyrażam 
sprzeciw wobec ustawy budżetowej na 2022 r. i zagłosuję za jej odrzuceniem.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor 
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamienne-

go przewiduje utworzenie systemu wsparcia publicznego dla sektora górnic-
twa węgla kamiennego, przyjętego w celu stopniowego wygaszania działalności 
wydobywczej węgla kamiennego. Ma to w szczególności polegać na dopłatach 
do kosztów redukcji zdolności produkcyjnej spółek górniczych z publicznych 
środków.

Niestety, zapisy ustawy niejasno określają organ, który będzie za to odpowia-
dał i w pełni kontrolował wydatkowanie 28 miliardów 821 milionów zł na prze-
strzeni lat 2022–2031 z budżetu państwa. Art. 2 przedmiotowej ustawy określa 
jedynie maksymalny limit wydatków z budżetu państwa w latach 2022–2031, 
a tym samym nie spełnia wymogów ustawy o finansach publicznych w wyżej 
określonym zakresie. Uważam, w ślad za poprawką zaproponowaną już na eta-
pie prac sejmowych, że konieczne jest nałożenie na Radę Ministrów obowiąz-
ku składania Sejmowi corocznego sprawozdania z realizacji tej ustawy. Ja nie 
mogę poprzeć nowelizacji, która jest nieczytelna i pozostawia wiele wątpliwości. 
Dziękuję za uwagę.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 35. posiedzenia Senatu

274

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku!
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla 

kamiennego zmierza do wprowadzenia rozwiązań wspierających sektor gór-
nictwa węgla kamiennego, który będzie stopniowo wygaszany. Projektowane 
rozwiązania będą obejmować działania osłonowe dla przemysłu górniczego 
i okołogórniczego województwa śląskiego. Zaproponowane działania pomoco-
we to m.in. dopłaty z budżetu państwa do redukcji zdolności produkcyjnych, 
pokrycie kosztów wynikających z zakończenia wydobycia węgla kamiennego 
i likwidacji jednostek produkcyjnych, które nie są związane z bieżącą produkcją, 
dla objętych tym przedsiębiorstw górniczych. Procedowana ustawa jest zwią-
zana z wymaganiami Unii Europejskiej dotyczącymi ograniczenia emisji dwu-
tlenku węgla i wprowadzeniem Europejskiego Zielonego Ładu. Rozwiązania 
te mają pomóc osiągnąć neutralność klimatyczną. Ustawa o zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego dotyczy ważnego i poważnego 
procesu transformacji województwa śląskiego, gdzie wydobywany jest węgiel 
kamienny, główne źródło energii w Polsce. Z roku na rok udział węgla w wy-
twarzaniu energii w Polsce się zmniejsza.

Warunki dotyczące zawieszenia, umorzenia zobowiązań pieniężnych przed-
siębiorstw górniczych wydobywających węgiel kamienny, które są objęte syste-
mem wsparcia, powstałych z tytułu różnych składek, czas, to, dla jakich umów je 
przewidziano, oraz zasady dopłat za redukcję zdolności produkcyjnych są jasne 
i przejrzyste, nie budzą moich wątpliwości. Projektowana ustawa reguluje sy-
tuację spółek górniczych. To także realizacja części zapisów umowy społecznej 
podpisanej w maju 2021 r. między stronami, które pośrednio lub bezpośrednio 
są związane z tematem transformacji województwa śląskiego. Dla województwa 
śląskiego górnictwo węgla kamiennego to najważniejszy filar gospodarki, z tego 
słynie. Trzeba zapewnić stabilność funkcjonowania sektora górnictwa węgla ka-
miennego do momentu jego zamknięcia i przekwalifikowania się pracowników.

Transformacja naszej energetyki powinna odbywać się w sposób planowy, 
kontrolowany i odpowiedzialny. Ta zmiana musi być sprawiedliwa i przemyśla-
na. Należy uwzględnić plan wsparcia dla ludzi odchodzących z górnictwa i dla 
regionów, które w wyniku zachodzących zmian będą regionami pogórniczymi.
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Przemówienie senatora wojciecha koniecznego 
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Za słowami „wygaszanie i redukcja zdolności produkcyjnej” użytymi w usta-

wie o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego kryje się 
niesprawiedliwość wobec górników i pracowników przedsiębiorstw górniczych. 
Aby uzdrowić sytuację, nie wystarczy podtrzymać przy życiu spółki, które będą 
zatrudniać coraz mniej pracowników i wydobywać coraz mniej węgla. Potrzebna 
jest nam sprawiedliwa transformacja energetyczna, która pozwoli na bezpłatne 
przekwalifikowanie pracowników sektora energetycznego oraz zapewni Polsce 
bezpieczeństwo energetyczne, o którym ustawodawca nawet się nie zająknął.

Nasza gospodarka energetyczna, oparta aż w 78% na paliwach kopalnych, jest 
przestarzała, nieekologiczna i zależna od kaprysu państw, z których importuje-
my paliwa. Największym wyzwaniem dla teraźniejszej Polski jest zmiana tego 
stanu rzeczy. Musimy stać się państwem postępowym, szanującym pracowni-
ków, dzięki których pracy funkcjonuje, oraz godziwie ich wynagradzającym. 
Musimy stać się państwem, które inwestuje w zielone źródła energii i w swo-
ją niezależność energetyczną. Oczywiście należy wspierać wygaszanie kopalń 
z budżetu państwa, ale z poszanowaniem ludzi, którzy pracowali w nich całe 
życie, tak jak ich rodzice i dziadkowie.

Energetyka to krwiobieg gospodarki. Bez rozwiniętej energetyki Polska nigdy 
nie stanie się państwem, które zapewnia swoim obywatelom spokojne i dostatnie 
życie. Dążmy więc do stworzenia energetyki, która nie zostawia w tyle żadnego 
pracownika oraz prowadzi innowacyjną politykę skierowaną na rozwój zielo-
nych źródeł energii takich jak odnawialne źródła energii i energia atomowa. 
Przestańmy utrzymywać przy życiu, jedynie w interesie ich udziałowców, coraz 
gorzej działające i zatrudniające coraz mniej osób spółki górnicze.

Ta ustawa jest również policzkiem dla protestujących teraz górników: zero 
podwyżek, zero bezpieczeństwa ekonomicznego, jedynie wsparcie przedsię-
biorstw w zamykaniu miejsc pracy bez dania żadnych innych w zamian.
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Przemówienie senatora macieja łuczaka  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy przewiduje nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnic-

twa węgla kamiennego, a tym samym utworzenie systemu wsparcia będącego 
mechanizmem wsparcia publicznego dla sektora górnictwa węgla kamiennego. 
System wsparcia określony jest w rządowych dokumentach strategicznych 
i przyjęty w celu stopniowego wygaszania działalności wydobywczej węgla 
kamiennego. System ten polegać będzie w szczególności na udzieleniu dopłat do 
redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych oraz na pokryciu 
kosztów wynikających z zakończenia wydobycia węgla kamiennego i likwidacji 
jednostek produkcyjnych, które nie są związane z bieżącą produkcją. Dopłaty 
będą przekazywane w formie dotacji z budżetu państwa lub podwyższenia ka-
pitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego objętego systemem wsparcia 
skarbowymi papierami wartościowymi przez Skarb Państwa na podstawie od-
powiednio umowy o przyznanie dotacji na finansowanie dopłaty lub umowy 
o podwyższeniu kapitału zakładowego, zawartej między ministrem właściwym 
do spraw gospodarki złożami kopalin a przedsiębiorstwem górniczym objętym 
systemem wsparcia.

Jednocześnie ustawa przewiduje, że udzielanie i rozliczanie dopłat oraz funk-
cjonowanie przedsiębiorstwa górniczego i wchodzących w jego skład wyznaczo-
nych jednostek produkcyjnych w ramach systemu wsparcia będzie podlegało 
monitoringowi, kontroli i weryfikacji.

Przyjęte rozwiązania przewidują zawieszenie, a następnie umorzenie pozo-
stałych do spłaty zobowiązań pieniężnych przedsiębiorstwa górniczego obję-
tego systemem wsparcia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części 
finansowanej przez ubezpieczonych i płatnika, na Fundusz Pracy, Fundusz 
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne, które na 
mocy umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2021 r. zostały rozłożone na 
raty lub których termin płatności został odroczony.

Ponadto ustawa przewiduje zawieszenie, a następnie umorzenie wymagal-
nych oraz niewymagalnych zobowiązań pieniężnych przedsiębiorstwa górnicze-
go objętego systemem wsparcia z tytułu wsparcia finansowego udzielonego przez 
Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna w ramach rządowego programu udzie-
lania dużym przedsiębiorcom wsparcia finansowego. Umorzenie wymienionych 
zobowiązań pieniężnych ma nastąpić w dniu wydania przez Komisję Europejską 
decyzji stwierdzającej, że umorzenie to jest zgodne z rynkiem wewnętrznym.

Reasumując, przedstawione powyżej argumenty potwierdzają zasadność 
wprowadzenia proponowanych zmian w ustawie.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 35. posiedzenia Senatu

277

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla ka-

miennego tworzy nowy system wsparcia dla sektora górnictwa węgla kamien-
nego. Przekazywane dopłaty będą udzielane w formie dotacji lub podwyższenia 
kapitału zakładowego danego przedsiębiorstwa górniczego objętego systemem 
wsparcia skarbowymi papierami wartościowymi. Tego typu zabieg pozwoli na 
zawieszenie wszelkich spłat, a docelowo doprowadzi do umorzenia zobowią-
zań spółek górnictwa. System ten przede wszystkim nakierunkowany jest na 
niesienie pomocy Polskiej Grupie Górniczej, Tauron Wydobycie i Węglokoks 
Kraj, a warunkiem wdrożenia rozwiązań jest zgoda Komisji Europejskiej. Jest 
to niezwykle istotne, gdyż Polska Spółka Gazownictwa zatrudnia ok. 11 tysięcy 
pracowników i dystrybuuje gaz w prawie 200 tysiącach km gazociągów. Tauron 
Wydobycie sprzedaje węgiel kamienny, wydobywając ok. 6 milionów t surowca, 
a sztandarowym produktem Węglokoksu Kraj jest ekogroszek „Skarbek” (daw-
niej „Pieklorz”). Łączny limit wydatków przeznaczonych na te zabiegi wyniesie 
niecałe 29 milionów zł.

Jak podkreślono w uzasadnieniu niniejszej nowelizacji, „jednym z elementów 
podpisanej umowy społecznej są mechanizmy wsparcia publicznego dla spółek 
sektora węgla kamiennego (pomoc na koszty nadzwyczajne i dopłaty do redukcji 
zdolności produkcyjnych), których celem będzie zapewnienie stabilności funk-
cjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego do momentu jego zamknięcia, 
w całym okresie funkcjonowania umowy społecznej. Nowy system wsparcia 
będzie brał pod uwagę konieczność stopniowego przeprowadzenia transfor-
macji regionów górniczych i sektora wydobycia węgla kamiennego z jednocze-
snym uwzględnieniem kwestii społecznych i bezpieczeństwa energetycznego. 
Transformacja sektora górnictwa węgla kamiennego, który jest skoncentrowa-
ny na niewielkim obszarze geograficznym (głównie województwa śląskiego), 
niesie ze sobą szereg społeczno-gospodarczych zagrożeń. Bez wdrożenia od-
powiedniego, kompleksowego nowego systemu wsparcia ukierunkowanego na 
transformację i długofalową, stopniową likwidację branży wydobywczej węgla 
kamiennego wystąpiły, występują i będą występowały negatywne skutki spo-
łeczno-gospodarcze polegające m.in. na: realnym zagrożeniu bezpieczeństwa 
energetycznego kraju, w tym skokowego wzrostu cen energii oraz czasowego 
ograniczenia dostaw energii, strukturalnej degradacji województwa śląskiego 
w wyniku docelowej likwidacji ok. 82 tysięcy miejsc pracy w kopalniach i 410 ty-
sięcy miejsc pracy w sektorze okołogórniczym na terenie 73 gmin oraz w pod-
miotach kooperujących z górnictwem, wyludnieniu woj. śląskiego i pauperyzacji 
zamieszkałej populacji”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza 
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Nie ulega wątpliwości, że procedowana ustawa jest bardzo dużej wagi, de-
cyduje nie tylko o transformacji sektora górnictwa kamiennego w Polsce, ale 
także o transformacji energetycznej Polski, a swoim zasięgiem bezpośred-
nio obejmuje likwidację ok. 80 tysięcy miejsc pracy w kopalniach i 410 tysię-
cy miejsc pracy w firmach okołogórniczych na obszarze 73 gmin. To sprawa 
bardzo istotna i nie ulega wątpliwości, że powinna być bardzo dobrze przemy-
ślana, przedyskutowana z różnymi środowiskami, a przede wszystkim przed-
łożona przez rząd w ramach ministerialnego projektu ustawy. Mamy jednak do 
czynienia z poselskim projektem ustawy, który gwarantuje projektodawcom 
skrócony tryb procedowania, wrzuconym na kilka godzin przed posiedzeniem 
komisji sejmowej. Tak więc już z samej natury jest to projekt niedopracowany, 
stworzony naprędce, dopinany kolanem.

Co prawda nowelizacja stanowi kontynuację działań rozpoczętych w 2015 r. 
po przyjęciu przez Radę Ministrów w dniu 7 stycznia 2015 r. do realizacji „Planu 
naprawczego Kompanii Węglowej SA”. Jest także efektem konsultacji społecz-
nych, tzw. umowy społecznej podpisanej między członkami rządu i górniczymi 
związkami zawodowymi w maju 2021 r.

Wszyscy mniej więcej znamy problemy związane z polskim górnictwem – 
ciągłe dramaty, negocjacje, kryzysy i przeciąganie liny między górnictwem, 
rządem a energetyką. Związkowcy zawsze oczekują podwyżek, bez względu na 
to, czy rynek rośnie, czy – tak jak obserwujemy od dłuższego już czasu – jest 
na skraju załamania. Z doświadczenia wiadomo, że zarządy spółek górniczych 
zawsze chciały głównie pieniędzy. Tym sposobem w 2015 r. przetransferowa-
no z energetyki do kopalń 2,3 miliarda zł. Udało się wówczas kupić spokój na 
wybory, ale wprowadzone tymczasowe rozwiązanie nie zlikwidowało żadnego 
z problemów górnictwa. Dzisiaj widać tego efekty. Obawiam się, że podpisa-
na niedawno umowa społeczna również będzie elementem tej, można powie-
dzieć, tradycji.

Tak istotna zmiana jak transformacja polskiego górnictwa, a nawet więcej, 
transformacja energetyczna Polski nie może zależeć tylko i wyłącznie od zado-
wolenia lub spełnionych oczekiwań górników, oczywiście z całym szacunkiem 
dla ich ciężkiej pracy i ich samych. To problem, który wymaga wielopoziomo-
wego podejścia, ponieważ jest wieloaspektowy ze swojej natury. Nie wynika 
tylko i wyłącznie z aspiracji czy poczucia konieczności działania polskiego 
rządu, ale może przede wszystkim z faktu, że na problem ten wpływają róż-
ne grupy czynników, z czego 2 główne to czynniki o charakterze regulacyj-
nym oraz czynniki o charakterze technologicznym. Pierwsze z nich wynikają 
w głównej mierze z polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej, 
która opiera się na realizacji wyznaczonych celów w zakresie dekarbonizacji 
sektora energetycznego, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł w produkcji 
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oraz zużyciu energii, ujednolicenia i utworzenia regionalnych, ponadpaństwo-
wych rynków energii oraz zwiększenia efektywności energetycznej. Z kolei do 
czynników technologicznych należą m.in.: zwiększony poziom dostępności 
paliwa gazowego jako alternatywy dla paliw stałych, zmniejszające się koszty 
inwestycyjne i operacyjne odnawialnych źródeł energii oraz rozwój technolo-
gii magazynowania energii.

Nie ulega wątpliwości fakt, że górnictwo polskie przynosi straty. W 2020 r. 
górnictwo poniosło 4 miliardy zł strat, a w ciągu 3 kwartałów 2021 r. – 2,3 mi-
liarda zł strat. Nie ulega również wątpliwości to, że sytuacja na rynku su-
rowców energetycznych jest bardzo niekorzystna dla górnictwa, szczególnie 
polskiego, oferującego de facto najdroższy węgiel w Europie. Obserwujemy 
bowiem mniejsze zapotrzebowanie na produkowaną z węgla energię elektrycz-
ną. Ponadto polityka klimatyczna Unii Europejskiej zmierza do zaprzestania 
korzystania na szeroką skalę z węgla kamiennego.

Pandemia również zrobiła swoje. Wszystko to łącznie zachwiało stabilnym 
funkcjonowaniem branży górniczej i wymusza konieczność optymalizacji do-
tychczasowych zasad funkcjonowania sektora węgla kamiennego. I wreszcie, 
nie ulega wątpliwości, że proces związany z transformacją górnictwa i trans-
formacją energetyczną Polski wymaga poważnego wsparcia budżetu państwa. 
Zagadnienia w zakresie restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego 
były i są analogicznie rozwiązywane w większości krajów UE. Jednakże ana-
logicznie, nie oznacza tak samo.

W związku z powyższym należy naprawdę dobrze przemyśleć rozwiązania 
proponowane w nowelizacji. To, że jest ona konieczna, już wiadomo. Ten fakt 
nie podlega dyskusji. Pozostaje pytanie, jak to zrobić, aby było dobrze nie tylko 
dla górników, ale dla wszystkich pozostałych interesariuszy, a w ostatecznym 
rozrachunku dla państwa polskiego.

Nowelizacja budzi wiele wątpliwości, także o charakterze konstytucyjnym 
w aspekcie wymogu dostatecznej określoności. Naruszeniem Konstytucji RP 
jest bowiem stanowienie przepisów niejasnych, wieloznacznych, niepozwala-
jących jednostce przewidzieć konsekwencji prawnych jej zachowań. Z tak ujętej 
zasady określoności wynika, że każdy przepis prawny powinien być skonstru-
owany poprawnie z punktu widzenia językowego i logicznego. Powyższe do-
tyczy zawartych w ustawie określeń: „albo innego zakończenia postępowania 
przed Komisją Europejską” oraz „lub innego odpowiedniego organu”. Niby nic, 
a jednak jest to bardzo istotne.

Wątpliwości budzą także wyliczenia finansowe i niektóre z propozycji 
dofinansowywania sektora górnictwa. Dla przykładu powiem, że ustawa 
przewiduje obniżenie progu wymaganego stażu pracy w przedsiębiorstwie 
górniczym z 5 lat do 1 roku (art. 1 pkt 8), uprawniającego do skorzystania 
z jednorazowej odprawy pieniężnej. Wynika z tego, że wystarczy przepra-
cować tylko rok w przedsiębiorstwie górniczym, aby otrzymać uprawnienia 
do jednorazowej odprawy pieniężnej w niebanalnej wysokości 120 tysięcy zł 
na osobę. Co w tym przypadku bardzo istotne, ustawodawca nie wskazuje 
na żaden dodatkowy warunek, który ograniczałby otrzymanie tej kwoty czy 
redukowałby jej wielkość. Oznacza to, że jednorazową odprawę otrzymają 
teoretycznie również młode osoby, które mogą dokonać przebranżowienia 
z większą łatwością niż osoby z kilkuletnim albo kilkunastoletnim stażem. 
Ponadto nie wskazuje się na datę graniczną momentu zatrudnienia, co suge-
ruje, że przedsiębiorstwa górnicze będą mogły zatrudniać nowych pracowni-
ków. Nie jest także przewidywana skala zatrudnienia nowych pracowników 
w przedsiębiorstwach górniczych.
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Należy przy tym zwrócić uwagę, że w uzasadnieniu do nowelizacji ani w sa-
mej jej treści nie można znaleźć szczegółowych informacji dotyczących tego, ile 
osób zatrudnionych w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach górniczych 
zostanie objętych wsparciem finansowym wynikającym z urlopów czy odpraw, 
a kwota na ten cel przeznaczana jest niebagatelna – ponad 150 milionów zł.

Ponadto, jak wskazuje samo Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie posiada wolnych 
środków, które mogłyby zostać przeznaczone na realizację wprowadzanych 
nowelizacją regulacji, które to nakładają na fundusz dodatkowe obciążenia 
finansowe.

Kolejna rzecz. Art. 2 nowelizacji określa maksymalny limit wydatków 
z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań i wykonanie działań 
wynikających z ustawy w latach 2022–2031. Jednakże wymóg zamieszczania 
maksymalnego limitu wydatków, których skutkiem finansowym może być 
zmiana poziomu wydatków jednostek sektora finansów publicznych, odno-
si się wyłącznie do projektów ustaw przyjmowanych przez Radę Ministrów, 
a analizowana ustawa jest projektem poselskim. Tym samym nowelizacja ta 
nie spełnia wymogów ustawy o finansach publicznych.

Poza subsydiowaniem górnictwa i wsparciem dla samych górników usta-
wa zakłada całkowite umorzenie zobowiązań finansowych kopalń, i to wraz 
z odsetkami za zwłokę w płatnościach wobec ZUS, Funduszu Pracy, Funduszu 
Solidarnościowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
i Funduszu Emerytur Pomostowych. Spłata ta ma być zawieszona do momen-
tu, w którym KE określi, czy umorzenie jest zgodne z rynkiem wewnętrznym. 
Czy jakakolwiek inna branża, przechodząca obecnie bardzo trudne, a w nie-
których przypadkach dramatyczne momenty, może liczyć na taką pomoc ze 
strony rządu?

Podsumowując, zdecydowanie uważam, że jest absolutnie konieczne prze-
prowadzenie nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamien-
nego. Powinna być ona jednak – żeby nie powiedzieć „musi być” – efektem 
konsensusu społecznego i politycznego, opartego na dbałości o interesy wszyst-
kich zainteresowanych grup interesariuszy, a także interesy i możliwości 
wsparcia państwa polskiego, czemu powinna przyświecać zasada sprawie-
dliwości społecznej. Uważam, że w obecnym kształcie ustawa ta nie może zo-
stać podpisana. Wymaga ona ponownego rozpatrzenia, przemyślenia, a przede 
wszystkim przedstawienia jej przez stroną rządową, a nie w ramach inicjatywy 
poselskiej. Jak inaczej można postrzegać sprawę tak wielkiej wagi państwowej, 
dyskutowanej nie tylko w zaciszach gabinetów prezesów i zarządów, ale tak-
że w przestrzeni publicznej, która teraz ma znaleźć swój finał w nie do końca 
przemyślanej ustawie, proponowanej nawet nie przez rząd, ale przez grupę 
posłów, którzy zapewne nie są w stanie ocenić ani możliwości i wysokości fi-
nansowego wsparcia ze strony państwa, ani jego zasadności i rozciągłości?

Biorąc to wszystko pod uwagę, wnoszę o odrzucenie ustawy zgodnie z opi-
nią komisji senackiej do spraw klimatu. Oczekuję rzetelnego przygotowania 
nowelizacji przez stronę rządową. Według mnie, jest ona jedyną stroną, która 
znając wieloaspektowość podejmowanego problemu, powinna poczuwać się 
do jego rozwiązania.
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Przemówienie senatora Przemysława Błaszczyka 
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo się cieszę, że dziś rozpatrujemy ważną i oczekiwaną przez wielu rol-

ników ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez 
rolników rolniczego handlu detalicznego. Zaproponowane zmiany wychodzą 
naprzeciw wielu sugestiom i postulatom osób, które zdecydowały się podjąć 
taką działalność. Oczekiwali oni tych zmian i bardzo dobrze sobie radzą na lo-
kalnym rynku. Jako senator IV kadencji i członek senackiej Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi pamiętam, jak rodziła się ta inicjatywa w senackiej komisji oraz ile 
budziła obaw. Początki były nieśmiałe i bardzo ograniczały tę działalność, jeśli 
chodzi o kwotę i zakres. Kolejne zmiany też nie przynosiły pożądanych efektów. 
Dopiero odważne decyzje podjęte w 2017 r. przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, 
polegające przede wszystkim na zwiększeniu kwoty wolnej od opodatkowania 
oraz zmianie zasad związanych z bezpieczeństwem żywności, zaczęły przynosić 
oczekiwane efekty. Cieszy mnie fakt, że obecnie taką formę sprzedaży żywno-
ści prowadzi kilkanaście tysięcy rolników, a proponowane zmiany pozwolą im 
na dalszy rozwój oraz przyczynią się do podjęcia tej formy działalności przez 
kolejnych rolników. Dziękuję.
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Przemówienie senatora wiktora durlaka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W ostatnich latach coraz częściej sięgamy po zdrową, ekologiczną żywność 

pochodzącą z małych gospodarstw rolnych, która nie jest wytwarzana w spo-
sób przemysłowy – zaczynamy doceniać produkty oraz przetwory i wyroby 
pochodzące z małych, lokalnych gospodarstw rolnych, produkujących żywność 
w sposób tradycyjny, bez stosowania konserwantów czy nadmiernej ilości na-
wozów sztucznych.

Wprowadzenie w 2017 r. rolniczego handlu detalicznego (RHD) było przede 
wszystkim odpowiedzią na zgłaszane przez rolników postulaty dotyczące li-
kwidacji nadmiernych obciążeń biurokratycznych oraz podatkowych, które 
ograniczały możliwość produkcji oraz sprzedaży żywności przez drobnych, lo-
kalnych wytwórców. Wpływ na wprowadzenie rozwiązań określanych mianem 
rolniczego handlu detalicznego miała także rosnąca świadomość konsumentów 
dotycząca zdrowego żywienia i wzrost zapotrzebowania na tego typu produkty. 
Obecnie RHD daje możliwość sprzedaży produktów rolnych, przetworów i wy-
robów bez konieczności zakładania firmy, opłacania ZUS, płacenia VAT oraz 
podatku dochodowego (PIT) do kwoty 40 tysięcy zł przychodu. Jest to uprosz-
czona forma sprzedaży wyrobów pochodzących z małych gospodarstw rolnych 
przez ich wytwórców.

Podstawowym warunkiem prowadzenia tego typu działalności jest wymóg, 
aby produkowana i wprowadzana na rynek żywność pochodziła w całości lub 
części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego wytwórcy. W ramach RHD 
możliwa jest produkcja na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym 
(na terytorium całego kraju) oraz lokalnym zakładom prowadzącym handel 
detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (sklepy, restauracje, 
stołówki) zlokalizowanym na ograniczonym obszarze kraju – aktualnie obszar 
ten obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żyw-
ności w ramach RHD, oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody 
lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem.

Procedowana ustawa przede wszystkim wprowadza kolejne ułatwienia 
dla osób prowadzących działalność w ramach rolniczego handlu detaliczne-
go. Zaproponowane w ustawie zmiany mają na celu zachęcenie większej liczby 
rolników do prowadzenia RHD, ograniczenie kosztów sprzedaży produktów 
rolnych wytwarzanych w sposób tradycyjny (nieprzemysłowy) oraz obniżenie 
ich ceny, a także zwiększenie rynku zbytu dla zdrowej żywności i zapewnienie 
szerszego dostępu konsumentów do lokalnych produktów rolnych wytwarza-
nych w sposób tradycyjny.

Najważniejszą zmianą przewidzianą w ustawie jest zwiększenie z 40 tysię-
cy zł do 100 tysięcy zł kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego 
ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych (przetworzonych w sposób 
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inny niż przemysłowy) prowadzonej w ramach RHD. Bez wątpienia zwiększenie 
kwoty przychodów zwolnionych z PIT umożliwi uzyskanie większych dochodów 
osobom prowadzącym działalność w ramach RHD.

W ustawie zaproponowano też zniesienie maksymalnych limitów żywności, 
jaką producenci prowadzący działalność w ramach RHD będą mogli sprzedać 
konsumentom finalnym – limity sprzedaży zostały utrzymane jedynie w od-
niesieniu do podmiotów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla 
konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki.

Ponadto zaproponowane w ustawie przepisy rozszerzają możliwość sprze-
daży na terytorium całego kraju żywności pochodzenia roślinnego, wyprodu-
kowanej przez podmioty prowadzące RHD, do zakładów prowadzących handel 
detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

Szanowni Państwo, procedowana przez nas ustawa wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom rolników oraz konsumentów i stanowi kolejny krok w kierunku 
skracania łańcucha dostaw „od pola do stołu”. Pozwala obniżyć koszty sprzedaży 
produktów rolnych wytworzonych w sposób tradycyjny i zwiększyć dostępność 
taniej i przede wszystkim zdrowej żywności na rynku. Wprowadzenie propono-
wanych w ustawie zmian pozytywnie wpłynie także na rozwój obszarów wiej-
skich, poszerzy rynek zbytu dla lokalnych produktów rolnych oraz zwiększy 
możliwość uzyskania dodatkowych dochodów dla małych gospodarstw rolnych.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedłożona ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowa-

dzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego ma na celu ułatwienie 
sprzedaży produktów oferowanych bezpośrednio przez rolników oraz zwięk-
szenie dochodów gospodarstw rolnych. Ustawa przyczyni się również do upo-
wszechnienia produktów oferowanych przez producentów rolnych na obszarze 
całego kraju.

Rolniczy handel detaliczny będzie mógł obejmować obszar całego kraju, na 
którym w ramach RHD mogą być prowadzone dostawy wyprodukowanej żyw-
ności dla zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla kon-
sumenta finalnego. Aktualnie obszarem RHD jest województwo, w którym ma 
miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu deta-
licznego, oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku 
województwa sąsiadujące z tym województwem.

Rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach nastąpiło poprzez 
wprowadzanie przez władze gmin dnia sprzedaży bezpośredniej, kiedy to sa-
morząd udostępnia miejsca dla rolników chcących sprzedawać swoje produkty. 
Zakłada się, że miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 
i ich domowników wyznaczy rada gminy w drodze uchwały. Rolnicy są również 
zwolnieni od obowiązku ponoszenia opłaty targowej. Rada gminy uchwala rów-
nież regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 
rolników oraz ich domowników w miejscach do tego przeznaczonych.

Ustawa wprowadza także zmiany dotyczące kilku istotnych kwestii. Jest to 
m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 40 tysięcy zł do 100 tysięcy zł. 
Ponadto doprecyzowano również kwestię nomenklatury poprzez wskazanie, 
że rolniczy handel detaliczny polega na produkcji żywności, której co najmniej 
jeden składnik pochodzi w całości z własnego gospodarstwa. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora mieczysława Golby  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Coraz popularniejszy staje się obecnie zakup produktów rolnych przez kon-

sumentów końcowych bezpośrednio u rolnika, który wytwarza je w swoim go-
spodarstwie. Jednocześnie taki sposób komercjalizacji jest bardzo korzystny dla 
rolników prowadzących niewielkie gospodarstwa rolne. Mogą oni w takim przy-
padku samodzielnie kształtować renomę swoich produktów i zaufanie konsumen-
tów, którzy przy wyborze produktu mogą brać pod uwagę nie tylko cechy samego 
produktu, lecz także sposób prowadzenia produkcji przez konkretnego rolnika.

W ostatnim czasie został przygotowany przez Radę Ministrów projekt ko-
lejnej ustawy mającej ułatwiać sprzedaż produktów przez rolników, tj. projekt 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 
rolników, która wprowadza zmiany licznych ustaw regulujących kwestie zwią-
zane ze sprzedażą przez rolników żywności z surowców pochodzących z ich wła-
snej uprawy, hodowli lub chowu. W projekcie zaproponowano wprowadzenie do 
prawa nowego pojęcia: „rolniczy handel detaliczny”.

Rolniczy handel detaliczny to jedna z form handlu detalicznego, dla której 
w polskim porządku prawnym przyjęto odrębne uregulowania w zakresie nad-
zoru organów urzędowej kontroli żywności oraz wprowadzono określone prefe-
rencje podatkowe. W ramach takiego handlu możliwe jest m.in. przetwórstwo 
i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom końcowym, a także, od dnia 
1 stycznia 2019 r., na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przezna-
czeniem dla konsumenta finalnego, zlokalizowanych na ograniczonym obszarze.

Omawiana dzisiaj ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 
prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego podnosi z 40 ty-
sięcy zł do 100 tysięcy zł kwotę przychodów z tego tytułu zwolnioną od podat-
ku dochodowego. Ponadto zwiększa obszar, na którym w ramach RHD mogą 
być prowadzone dostawy wyprodukowanej żywności. Obecnie obejmuje on wo-
jewództwo, w którym prowadzona jest produkcja żywności, oraz powiaty lub 
miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa sąsiadujące 
z tym województwem. Zgodnie z ustawą obszar ten ma zostać rozszerzony na 
całe terytorium kraju.

Nowelizacja dostosowuje przepisy do realnych potrzeb rynku i rolników, a jej 
celem jest zapewnienie producentom rolnym większych zysków i większych moż-
liwości działania. Cała Polska będzie dla każdego producenta w ramach rolni-
czego handlu detalicznego dostępna, wszędzie będzie on mógł poszukać swojego 
odbiorcy. I nie ma tu znaczenia, czy będzie sprzedawać bezpośrednio końcowemu 
klientowi, czy będzie korzystał z pośrednictwa stołówek, sklepów czy restauracji.

Ustawa jest realizacją zawartego w Polskim Ładzie uwolnienia rolniczego 
handlu detalicznego. Efektem tych zmian powinno być zwiększenie możliwo-
ści rozwoju rolników.
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Podstawowym warunkiem prowadzenia wspomnianej działalności jest to, 
że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości 
lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu. Nowela do-
precyzowuje, że rolniczy handel detaliczny polega na produkcji żywności zawie-
rającej co najmniej 1 składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli 
lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym.

Wprowadzenie zmian w przepisach prowadzących do ułatwienia sprzeda-
ży przez rolników swoich produktów, nie tylko pierwotnych, lecz także prze-
tworzonych, bezpośrednio konsumentom jest jak najbardziej uzasadnione. 
Beneficjentem zmiany będą nie tylko rolnicy, lecz także konsumenci, którzy 
mogą spodziewać się większego zróżnicowania na rynku produktów spożyw-
czych. W przypadku dokonywania sprzedaży bezpośrednio przez rolnika do-
datkowym czynnikiem sprzyjającym ochronie konsumenta jest bezpośredni 
kontakt konsumenta z producentem. Wprowadzana regulacja nie może jednak 
prowadzić do obniżenia ochrony konsumenta.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor 
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Głównym założeniem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 

prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego jest umożliwienie 
prowadzenia dostaw żywności produkowanej przez podmioty zajmujące się 
rolniczym handlem detalicznym do zakładów prowadzących handel detalicz-
ny, takich jak np. sklepy, restauracje czy stołówki, z przeznaczeniem dla kon-
sumenta finalnego.

Ponadto ustawa znosi maksymalne limity żywności zbywanej w ramach 
rolniczego handlu detalicznego na rzecz konsumentów finalnych, zachowując 
je wyłącznie w przypadku dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny 
z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, a tym samym ułatwia rolnikom 
wykonywanie działalności poprzez ograniczenie obciążeń administracyjnych 
związanych z prowadzeniem określonej dokumentacji. Umożliwia to także lep-
sze wykorzystanie przez nich wprowadzanych ustawą zwolnień podatkowych.

Nie ma wątpliwości, takie ustawy trzeba popierać. Te zapisy są korzystne, 
na pewno przyczynią się do rozwoju rolniczego handlu detalicznego. Dziękuję 
za uwagę.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przepisy odnoszące się do rolniczego handlu detalicznego wymagają nowe-

lizacji, aby umożliwić rolnikom prowadzenie handlu detalicznego w zakresie 
produktów przez nich wyprodukowanych na łatwiejszych zasadach, co stanowi 
odpowiedź na wiele oczekiwań w tym zakresie. Dlatego jestem za przyjęciem 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rol-
ników rolniczego handlu detalicznego.

Zwiększenie do terytorium całego kraju obszaru, na którym mogą być pro-
wadzone dostawy wyprodukowanej żywności w ramach rolniczego handlu de-
talicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla 
konsumenta finalnego, jest dobrym działaniem, dającym perspektywę rozwo-
ju wielu rolnikom. Warto oczywiście podkreślić, że wyjątkiem będą produkty 
pochodzenia zwierzęcego albo mające w swoim składzie produkty pochodzenia 
zwierzęcego. Podkreślenia wymaga fakt, że pomimo zwiększenia do terytorium 
całego kraju obszaru dostaw żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego 
handel ten nadal będzie lokalny, ograniczony ze względu na maksymalne limity 
przewidziane dla dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny, jak rów-
nież przez warunek, aby produkcja żywności była związana z wykorzystaniem 
surowca pochodzącego w części lub całości z własnej uprawy. Zmiana definicji 
rolniczego handlu detalicznego z pewnością wyeliminuje wątpliwości inter-
pretacyjne dotyczące tego, jaka cześć żywności powinna pochodzić z własnej 
uprawy, hodowli czy chowu. Zmiana przepisu ustawy o podatku dochodowym 
polegająca na zwiększeniu z 40 tysięcy zł do 100 tysięcy zł kwoty przychodów ze 
sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślin-
nych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwie-
rzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji 
rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie 
odrębnych przepisów zwolnionych z podatku dochodowego, na pewno zmniej-
szy liczbę osób obowiązanych do złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze 
opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w danym roku 
podatkowym. Ponadto zmiana ta daje możliwość uzyskiwania wyższych docho-
dów, a tym samym rozwoju rolniczego handlu detalicznego.

Omawiana ustawa skierowana jest do „małych” rolników i ma na celu uzyski-
wanie przez nich dodatkowego dochodu, a jednocześnie wprowadza ogranicze-
nia, dzięki którym z jej przepisów nie będzie mógł korzystać żaden duży zakład 
przemysłowy. Nie ma więc ryzyka, że owe przepisy zostaną wykorzystane przez 
podmioty do tego nieupoważnione. Uważam, że dzięki procedowanej ustawie 
coraz większym zainteresowaniem cieszył się będzie rolniczy handel detaliczny, 
a tym samym konsumenci będą mieli większy dostęp do zdrowej, sprawdzonej 
żywności, co z pewnością będzie miało przełożenie na poprawę naszego zdrowia.
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Przemówienie senatora władysława komarnickiego 
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rolniczy handel detaliczny to specyficzna, funkcjonująca od 2017 r. forma 

handlu detalicznego przeznaczona dla rolników. Dane z Inspekcji Weterynaryjnej 
i Państwowej Inspekcji Sanitarnej wskazują, że pod koniec 2020 r. rolniczy han-
del detaliczny prowadziło w ramach produkcji zwierzęcej ponad 11 tysięcy go-
spodarstw, a w ramach produkcji roślinnej ponad 1 tysiąc 500 gospodarstw. Nie 
jest to duża skala, to mniej niż 1% wszystkich gospodarstw rolnych.

Omawiana ustawa zawiera kilka kluczowych zmian w funkcjonowaniu rol-
niczego handlu detalicznego. Po pierwsze, w ustawie proponuje się zniesienie 
maksymalnych limitów żywności w odniesieniu do sprzedaży konsumentom 
finalnym. Druga zmiana polega na podwyższeniu limitu przychodów ze sprze-
daży zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych z 40 tysięcy zł 
do 100 tysięcy zł. Po trzecie, w ustawie proponuje się zwiększenie obszaru, na 
którym mogą być prowadzone dostawy żywności wyprodukowanej w ramach 
rolniczego handlu detalicznego, do terytorium całego kraju. Obecnie obszar ten 
jest ograniczony do województwa oraz powiatów lub miast sąsiadujących z tym 
województwem. Po czwarte, zmianie ulega definicja pojęcia „rolniczy handel 
detaliczny”. W przypadku żywności zawierającej więcej niż 1 składnik – chodzi 
np. o przetworzone produkty mięsne, mleczne czy gotowe posiłki – wprowadzo-
no zmianę, że żywność powinna zawierać co najmniej 1 składnik pochodzący 
w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu. Dodatkowo 
produkcja oraz zbywanie żywności w ramach RHD mają podlegać przepisom 
prawa żywnościowego.

Według danych rządowych podwyższenie wspomnianej kwoty z 40 tysięcy zł 
do 100 tysięcy zł zmniejszy wpływy do budżetu o 15,5 miliona zł. Przyznacie pań-
stwo, że to nie za wiele. To oznacza, że kosztem 15,5 miliona zł chcecie zachęcić 
rolników do wdrożenia skomplikowanego i obciążonego nadmierną biurokra-
cją systemu. Warto zapamiętać, że w Polskim Ładzie wskazano m.in. kwestię 
kodeksu rolnego, akcyzy i prezentowanej dzisiaj ustawy o rolniczym handlu 
detalicznym. Naszym zdaniem to o wiele za mało. Uważam, że tę kwestię mu-
simy rozstrzygnąć. Tę kwotę należy podwyższyć chociażby ze względu na ga-
lopującą inflację.

Z dostępnych statystyk wynika, że rolnicy nie garną się do przekracza-
nia przychodów na poziomie 40 tysięcy zł i uiszczania 2% zryczałtowanego 
podatku dochodowego. Według uzasadnienia projektu ustawy w 2018 r. tylko 
122 gospodarstwa zadeklarowały przychody z rolniczego handlu detalicznego 
powyżej 40 tysięcy zł. W 2019 r. były to 153 gospodarstwa. Dlaczego tak mało? 
Odpowiedź jest prosta: system jest nadmiernie zbiurokratyzowany. Jeśli to się 
zmieni, zainteresowanie rolników rolniczym handlem detalicznym z pewno-
ścią wzrośnie.
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Zwróciłem również uwagę na ryzyko nadużyć, które mogą wynikać ze zmia-
ny definicji rolniczego handlu detalicznego. Ta zmiana mówi o tym, że żywność 
powinna zawierać co najmniej 1 składnik pochodzący z własnej uprawy, hodowli 
lub chowu danego podmiotu. Ta zmiana powoduje, że jeżeli w gotowym posił-
ku z własnej uprawy są tylko rzodkiewki, a reszta to np. ryż z Chin, soja z USA 
oraz mięso i pomidory z Hiszpanii, to taki posiłek będzie można sprzedawać 
bez podatku dochodowego.

Na tę samą kwestię zwróciła uwagę Krajowa Rada Izb Rolniczych w swojej 
opinii z 17 września. Rada podaje przykład rolnika, który uprawia tylko gro-
szek i dodaje go do potraw w różnej formie, albo rolnika utrzymującego kilka 
tuczników słoninowych i dodającego tłuszcz z tych tuczników do wszystkich 
potraw. Zgodnie z zapisami ustawy nawet jeżeli wszystkie inne składniki po-
chodzą z innych źródeł, taki producent potraw będzie mógł korzystać ze zwol-
nienia z podatku dochodowego.

Krajowa Rada Izb Rolniczych proponuje także konkretne rozwiązania i zmia-
ny w ustawie, np. zapis, że 1 z 2 głównych składników produktu złożonego wi-
nien pochodzić w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Ewentualnie 
można by to też określić procentowo, takie rozwiązanie stosowane jest w in-
nych krajach. Niestety ten błąd nie został naprawiony. Uważam, że jest to duże 
niedopatrzenie. Dziękuję.
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Przemówienie senatora macieja łuczaka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadze-

nia przez rolników rolniczego handlu detalicznego proponuje się zmianę ustawy 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Proponowane 
zmiany przepisów wynikają z założeń przyjętych w dokumencie rządowym na-
zwanym „Polski Ład”.

Celem ustawy jest umożliwienie prowadzenia dostaw żywności produkowa-
nej przez podmioty zajmujące się rolniczym handlem detalicznym do zakładów 
prowadzących handel detaliczny, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki, 
z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. Jednocześnie zakłada się, że pro-
dukcja i zbywanie żywności w ramach RHD, tak jak dotychczas, będą podlegać 
przepisom prawa żywnościowego.

Dodatkowo w tym projekcie proponuje się zniesienie maksymalnych limitów 
żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży konsumentom 
finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do 
zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta 
finalnego, co powinno ułatwić prowadzenie działalności rolnikom dzięki ogra-
niczeniom obciążeń administracyjnych związanych z koniecznością dokumen-
towania tej ilości, ponadto ulepszy to wykorzystanie przez rolników możliwości 
wprowadzanych projektowaną ustawą w odniesieniu do zwolnień podatkowych. 
Ponadto ustawa doprecyzowuje materię dotyczącą pochodzenia składników wy-
korzystywanych do produkcji żywności w ramach RHD.

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie w terminie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia.

W związku z tym, iż ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych, wprowa-
dzenie jej jest jak najbardziej zasadne oraz potrzebne.
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Przemówienie senatora Józefa łyczaka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Rolniczy handel detaliczny, RHD, dawniej nazywany sprzedażą bezpośred-
nią, jest specyficzną formą handlu detalicznego, funkcjonującą w Polsce od 
2017 r., przeznaczoną dla rolników. Podstawowym warunkiem prowadzenia 
tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi 
pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego 
podmiotu.

Według danych z Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej na koniec 2020 r. rolniczy handel detaliczny w zakresie produktów 
pochodzenia zwierzęcego prowadziło 11 tysięcy 263 gospodarstwa rolne, a w ra-
mach produkcji roślinnej 1 tysiąc 524 podmioty. Obie inspekcje potwierdzają 
dynamiczny wzrost liczby podmiotów, które rejestrują taką działalność w ostat-
nim czasie.

W nowej perspektywie unijnej w ramach krajowego planu strategicznego 
przewidziano duże środki na wsparcie idei skracania łańcucha dostaw arty-
kułów spożywczych poprzez przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednią produk-
tów rolno-spożywczych przez rolnika. Taka dystrybucja żywności zgodna jest 
z rosnącym trendem wśród świadomych konsumentów, którzy poszukują wia-
rygodnych dostawców i dobrych jakościowo produktów naturalnych, a nie wy-
twarzanych masowo, na przemysłową skalę. Skuteczność działania rolników 
podejmujących się takiej sprzedaży będzie zależała od możliwości dotarcia do 
takich właśnie konsumentów przez skrócenie łańcucha dystrybucji i dotarcie 
bezpośrednio do konsumentów ze swoją ofertą.

Najważniejsze ułatwienia wprowadzane tą nowelizacją są następujące.
Po pierwsze, podwyższenie z 40 tysięcy do 100 tysięcy zł kwoty przycho-

dów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów 
roślinnych i zwierzęcych, które zwolnione będą z opodatkowania podatkiem 
dochodowym. Wyjątek stanowią przetworzone produkty roślinne i zwierzęce 
uzyskane w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz 
produkty opodatkowane podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych prze-
pisów, zwolnione z podatku dochodowego.

Po drugie, objęcie dostawami żywności wyprodukowanej w ramach rolni-
czego handlu detalicznego, RHD, zakładów prowadzących handel detaliczny 
z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego – takich jak np.: sklepy, restaura-
cje, stołówki na terytorium całego kraju.

Po trzecie, zniesienie maksymalnych limitów żywności w ramach RHD w od-
niesieniu do sprzedaży konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów 
wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detalicz-
ny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

Po czwarte, założenie, że produkcja i zbywanie żywności w ramach RHD, tak 
jak dotychczas, będą podlegać przepisom prawa żywnościowego.
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Po piąte, doprecyzowanie kwestii pochodzenia składników wykorzystywa-
nych do produkcji żywności w ramach RHD w taki sposób, że wystarczy, gdy 
tylko 1 składnik danego produktu pochodzi z gospodarstwa rolnego.

W mojej ocenie niezwykle istotne jest to, iż bezwzględnym warunkiem legal-
nego prowadzenia RHD jest wymóg, by żywność produkowana i wprowadzana 
na rynek pochodziła w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu, 
zajmującego się tym rolniczego podmiotu. W zakres rolniczego handlu deta-
licznego wchodzi też produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę 
i jej zbywanie konsumentom finalnym, a także zakładom prowadzącym handel 
detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

Dotychczas zbywanie żywności konsumentom finalnym było możliwe na te-
renie całego kraju, a zakładom – jedynie lokalnie. A zgodnie z zapisami znowe-
lizowanego prawa rolnicy będą mogli na terenie całego kraju zbywać zakładom 
produkty pochodzenia niezwierzęcego, zaś zasięg zbywania żywności pochodze-
nia zwierzęcego i produktów mieszanych, czyli roślinno-zwierzęcych, nadal bę-
dzie ograniczony do obszaru województwa, w którym rolnik ma gospodarstwo. 
Tego rodzaju rozróżnienie wynika z zastrzeżeń Komisji Europejskiej, motywo-
wanych tendencją do skracania łańcuchów dostaw oraz zachowania wymogów 
sanitarnych.

Resort rolnictwa zakłada, że zwiększenie obszaru dostaw żywności w ramach 
RHD do innych ww. zakładów powinno przyczynić się do rozszerzenia rynku 
zbytu wyprodukowanej przez rolników żywności, przy jednoczesnym zacho-
waniu ogólnych zasad prawa żywnościowego i spełnieniu wymogów z zakresu 
bezpieczeństwa żywności.

Dodatkowo zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach 
rolniczego handlu detalicznego w odniesieniu do sprzedaży konsumentom fi-
nalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do 
zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta 
finalnego ma ułatwić prowadzenie działalności rolnikom poprzez obniżenie 
obciążeń administracyjnych związanych z koniecznością dokumentowania tej 
ilości, a ponadto ma na celu lepsze wykorzystanie przez rolników możliwości 
wprowadzanych projektowaną ustawą w zakresie zwolnień podatkowych.

Wszystkie powyższe zmiany z pewnością ułatwią rolnikom handel detalicz-
ny i przyniosą wiele korzyści nie tylko finansowych, ale również polegających 
na pozyskaniu nowych rynków zbytu.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez 

rolników rolniczego handlu detalicznego pozwoli na sprzedaż produktów wyra-
bianych przez rolników na terenie całego województwa, w którym zostały wy-
produkowane, oraz powiatów ościennych. Ustawa ta znosi maksymalne limity 
żywności zbywanej w ramach RHD, doprecyzowuje kwestie związane z produk-
cją żywności, a także wprowadza zmiany w ustawie o podatku dochodowym, 
podwyższając próg z 40 tysięcy zł do 100 tysięcy zł kwoty przychodów, co znaczą-
co zwiększy produkcję bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Tak 
więc celem ustawy jest uwolnienie rolniczego handlu detalicznego. Dzięki temu 
prowadzenie dostaw żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu 
detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem 
dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje czy stołówki, bę-
dzie mogło odbywać się na terytorium całego kraju.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, „Proponowane zmiany przepisów wynikają 
z założeń przyjętych w dokumencie rządowym «Polski Ład», w którym zawarto 
m.in. inicjatywę «Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD)».

W odniesieniu do zaproponowanych w przedmiotowym projekcie zmian 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – ich 
celem jest przede wszystkim zwiększenie obszaru, na którym mogą być prowa-
dzone dostawy żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu deta-
licznego (RHD) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem 
dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki – na te-
rytorium całego kraju. Obecnie obszar ten obejmuje województwo, w którym 
ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD, oraz powiaty lub 
miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące 
z tym województwem.

Ponadto w projekcie ustawy proponuje się zniesienie maksymalnych limi-
tów żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży żywności 
konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu 
do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla 
konsumenta finalnego”.

W Sejmie projekt przeszedł jednogłośnie 444 głosami za. Zdecydowanie po-
pieram niniejszy projekt. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda świlskiego  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszalku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja niektórych ustaw związana z ułatwieniem prowadzenia przez 

rolników rolniczego handlu detalicznego zakłada wprowadzenie zmian przepi-
sów wynikających z programu Polski Ład, który w teorii przewiduje uwolnienie 
rolniczego handlu detalicznego. Zmiany obejmą m.in. ustawę o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia, poz. 2021, oraz ustawę o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, poz. 1128.

Celem ustawy jest powiększenie obszaru, na którym może być prowadzona 
dostawa żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego. 
Rolnik będzie mógł dostarczać artykuły pochodzenia roślinnego do stołówek, 
sklepów lub restauracji na terytorium całego kraju, a nie tak jak dotychczas tyl-
ko na terenie swojego województwa, w którym odbywa się produkcja żywności 
w zakresie rolniczego handlu detalicznego, powiatu lub miasta stanowiącego 
siedzibę wojewody. Ponadto kolejną propozycją zmian w ustawie jest zniesie-
nie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach handlu detalicznego 
odnośnie do sprzedaży żywności konsumentom finalnym i pozostawienie tych 
limitów tylko w wypadku dostawy do zakładów prowadzących handel detaliczny.

Moje wątpliwości budzi propozycja zmian dotyczących dodatkowych zwol-
nień producentów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany przewi-
dują zwiększenie wartości kwoty zwolnionej od podatku z 40 tysięcy zł do 100 
tysięcy zł w przypadku przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób 
inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych. Przychody do 100 
tysięcy zł rocznie będą zwolnione z podatku dochodowego. Producent rolny, któ-
ry będzie chciał skorzystać z opodatkowania ryczałtem, będzie zobowiązany do 
złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze niskiego opodatkowania ryczałtem 
od przychodów rejestrowanych na dany rok podatkowy. Zbyt duża, skompliko-
wana biurokracja może zniechęcić rolników do takiego rozwiązania. Jeżeli to się 
zmieni, zainteresowanie handlem detalicznym może wzrosnąć.

W tym momencie rozwiązanie to dotyczy niewielkiej grupy rolników. Może 
dotyczyć zaledwie 1% gospodarstw rolnych, gdyż według danych w Polsce 12 ty-
sięcy rolników na 1 milion 300 tysięcy korzysta z ulg. Rolniczy handel detaliczny 
rozwija się od 2017 r., a wdrożenie zmian może umożliwić rolnikom wprowa-
dzenie zdrowej żywności na rynek oraz wpłynąć na zwiększenie dochodu ze 
sprzedaży produkowanej żywności. Dziękuję.
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Przemówienie senator alicji zając  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rolniczy handel detaliczny jest specyficzną formą handlu funkcjonującą 

w Polsce od 2017 r. Wprowadzana na rynek żywność pochodzi w całości lub 
w części z własnej uprawy, hodowli lub chowu domowego. Taka żywność może 
być finalnie zbywana na rzecz konsumentów. Jest to ważny element rozwoju 
polskich gospodarstw.

W dniu 1 stycznia 2019 r. wprowadzono ułatwienie dotyczące sklepów i re-
stauracji, a także zwiększono limity zwolnień podatkowych. Z kolei 1 stycz-
nia 2022 r. weszła w życie ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez 
rolników. Przyczyniło się to do zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych, 
a także do upowszechnienia produktów lokalnych. Jest też możliwa sprzedaż 
bezpośrednio przez internet.

Efektem tych zmian będzie możliwość dostarczenia żywności przez pod-
mioty RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla 
konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki. Gminy mają 
obowiązek wprowadzać w drodze uchwał dni sprzedaży bezpośredniej i zwol-
nić rolników z opłaty targowej. Wzrasta oferta produktów, wzrastają też ocze-
kiwania klientów. Priorytetem jest bezpieczeństwo żywności, nad czym nadzór 
pełnią Inspekcja Weterynaryjna i Państwowa Inspekcja Sanitarna. Działalność 
taka musi być zarejestrowana. Produkcja i zbywanie żywności w ramach RHD 
nie mogą być dokonywane z udziałem pośrednika. Wyjątek dotyczy wystaw, fe-
stiwalów, targów lub kiermaszów organizowanych w celu promocji żywności, 
oczywiście pod pewnymi warunkami.

Wprowadzone w Sejmie zmiany dotyczyły uwag KE. Chodziło m.in. o ogra-
niczenie obszaru handlu do województwa, w którym produkty żywnościowe 
zostały wyprodukowane. Teraz będzie to możliwe na terenie całego kraju.

Z danych pochodzących ze współpracy rolników z doradcami rolnymi w wo-
jewództwie podkarpackim wynika, że od 2017 r. działalność w ramach rolniczego 
handlu detalicznego prowadzi mniej więcej 1 tysiąc 300 podmiotów. Zdecydowana 
większość podmiotów prowadzi działalność w ramach przetwórstwa i sprzedaży 
produktów pochodzenia zwierzęcego. Znacznie mniej, ok 110 podmiotów, zajmuje 
się przetwórstwem i sprzedażą produktów pochodzenia roślinnego.

Wśród rolników prowadzących małe przetwórstwo w ramach RHD bardzo 
dobrze została przyjęta informacja o zmianach w ustawie ułatwiającej sprzedaż 
produktów. Szczególnie ważna dla rolników jest propozycja zniesienia maksy-
malnych limitów żywności w odniesieniu do sprzedaży żywności konsumentom 
finalnym oraz podniesienia z 40 tysięcy zł do 100 tysięcy zł kwoty przychodów 
z tytułu RHD zwolnionej od podatku dochodowego. Jestem przekonana, że te 
korzystne zmiany spowodują wzrost liczby gospodarstw działających w ramach 
rolniczego handlu detalicznego.
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Przemówienie senatora Grzegorza czeleja  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowela, którą dziś zajmuje się Izba, dotyczy w głównym stopniu stworzenia 

podstawy prawnej, która umożliwi przekazanie prezesowi Instytutu Pamięci 
Narodowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, które 
od 2 marca 2020 r. było pod nadzorem ministra sprawiedliwości.

Co ważne, według nowelizacji coroczna informacja prezesa o działalności 
Instytutu Pamięci Narodowej ma również zawierać informację o działalności 
wcześniej wspomnianego muzeum.

Art. 5 niniejszej ustawy zapewnia, że pozwolenia uzyskane na budowę mu-
zeum, związane z pracami przy tworzeniu muzeum, pozostaną, nie wygasną 
do 31 grudnia 2023 r. Zapis tej normy satysfakcjonuje, ponieważ nie będzie po-
wodować przedłużenia procesu przygotowania kompleksu budynków na ulicy 
Rakowieckiej 37 do realizacji wystaw.

Podczas debaty, która odbyła się w Sejmie, wspomniano również o środkach 
finansowych, jakie mają być włożone w realizację muzeum. W latach 2022–2027 
ma to być blisko 682 milionów zł. Pokładam nadzieję, że środki te przyczy-
nią się do wzrostu świadomości historycznej Polaków, w szczególności świa-
domości wydarzeń z lat 1944–1990, bo, jak dobrze pamiętamy, w więzieniu na 
ulicy Rakowieckiej mordowani byli Żołnierze Wyklęci, wśród nich Zygmunt 
Szendzielarz ps. „Łupaszko”, byli tu też przetrzymywani przedstawiciele opo-
zycji antykomunistycznej.

Wysoka Izbo, pokładam nadzieję, iż Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL będzie miejscem ukazującym obywatelom, jak 
wiele cierpienia i bólu jest w historii tego budynku. Dziękuję.
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Przemówienie senatora roberta mamątowa  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowela ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu autorstwa posłów PiS ma na celu wprowadzenie 
rozwiązań prawnych postulowanych przez IPN w zakresie upamiętniania walk 
i męczeństwa przez instytut, w tym w ramach możliwości prowadzenia Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie 
zostało utworzone na mocy zarządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 
4 kwietnia 2016 r. Do tego czasu nie posiadało osobowości prawnej i działało 
w strukturze organizacyjnej Służby Więziennej.

Do realizacji jego zadań zarządzeniem ministra sprawiedliwości powołano 
w ramach struktury organizacyjnej Centralnego Zarządu Służby Więziennej 
Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL. 1 marca 2020 r. minister sprawiedliwości wydał zarzą-
dzenie w sprawie przekształcenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL w państwową instytucję kultury oraz nadania statusu 
muzeum.

Należy zaznaczyć, że zakres zadań Ministerstwa Sprawiedliwości nie obej-
muje upamiętnienia wydarzeń historycznych, stąd opiekę nad muzeum powie-
rzono IPN-owi. W związku z tym ustawa zakłada m.in. dodanie do obowiązującej 
ustawy o IPN zapisu wskazującego, że organizatorem muzeum jest prezes 
Instytutu Pamięci Narodowej i że muzeum działa na podstawie ustawy o IPN, 
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy 
o muzeach z wyłączeniem niektórych ich artykułów.

Chciałbym podkreślić, iż istotnym celem nowelizacji ustawy jest również 
usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie przy ulicy 
Rakowieckiej 37.

Jak podano, na kompleks muzealny będą składać się zarówno istniejące, zre-
witalizowane budynki dawnego więzienia, jak i nowo powstały kompleks infra-
struktury podziemnej. Na podstawie posiadanej obecnie dokumentacji łączna 
powierzchnia użytkowa muzeum wyniesie ok. 32 tysięcy m2. Obecnie na terenie 
kompleksu istnieje 11 wolno stojących obiektów. W ramach przewidywanych 
prac budowlanych planowane jest wyburzenie 4 z nich.

Budowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL to jed-
no z założeń Polskiego Ładu.

„Zagwarantujemy finansowanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL na kolejne lata. Troska o trwałość i rozwój instytucji upamięt-
niających Polaków walczących z komunistycznym systemem represji to spełnie-
nie naszego patriotycznego obowiązku” – czytamy w programie Polskiego Ładu.
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Panie i Panowie Senatorowie, zdecydowanie popieram tę ustawę, ponie-
waż zapewnia ona ochronę i właściwe zagospodarowanie terenu byłego wię-
zienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie przy ulicy 
Rakowieckiej 37, które jest miejscem historycznym – jednym z tych, które są 
symbolem męczeństwa Polaków, którzy odważyli się walczyć o wolność swojego 
kraju po zakończeniu II wojny światowej.

Wśród tych, których na terenie więzienia mokotowskiego zamordowa-
ła komunistyczna bezpieka, byli m.in.: rtm. Witold Pilecki, gen. August Emil 
Fieldorf „Nil”, mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, mjr Hieronim Dekutowski 
„Zapora”. Po pokazowym procesie 1 marca 1951 r. zostało tam rozstrzelanych 
również 7 członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość” na czele z płk. Łukaszem Cieplińskim, ps. „Pług”.

Z inicjatywy śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego od 2011 r. rocznica tej zbrod-
ni obchodzona jest jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, czyli 
polskiego podziemia niepodległościowego, które po II wojnie światowej zbroj-
nie wystąpiło przeciwko sowietyzacji Polski. Jarosław Kaczyński przypomniał 
w 2016 r., że jego brat chciał powołać Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL. „Nie zdążył, zginął, my dzisiaj podejmujemy to dzieło” – po-
wiedział. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debatujemy dzisiaj nad ustawą, której projektodawcami są po raz kolejny po-

słowie z koalicji rządzącej. Nie byłoby takiego zdania wstępnego i nie miałbym 
pewnie nic przeciwko temu, gdyby te projekty ustaw były rzetelnie przygotowa-
ne, przekonsultowane z ekspertami, a najlepiej skonsultowane także z zainte-
resowanymi stronami. Tymczasem po raz kolejny mamy do czynienia z ustawą 
przygotowaną w trybie „Pendolino” i przyjętą przez Sejm w trybie ekspresowym, 
bez należytej dyskusji, bez uzyskania stanowisk nawet najważniejszych stron, 
nieobecnych także podczas procedowania sejmowego, czyli ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego oraz prezesa IPN. Cokolwiek by powiedzieć, sprawa 
dotyczy przecież muzeum, a te podlegają do dzisiaj wspomnianemu ministro-
wi, zaś nowe muzeum, którego dotyczy ustawa o zmianie ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
ma podlegać prezesowi IPN, którego także nie było podczas debaty sejmowej.

Samo miejsce, w którym ma być muzeum, ulica Rakowiecka 37, areszt śled-
czy na Mokotowie, w którym ginęli polscy patrioci w okresie powojennym, jest 
dla wielu z nas, dla wielu Polaków z pewnością miejscem godnym należytego 
szacunku i upamiętnienia. Ale należy się zastanowić – chociaż to może powinno 
nastąpić o wiele wcześniej – w jaki sposób muzeum powinno być zorganizowane 
i ewentualnie przez kogo powinno być prowadzone. Przekazanie tego muzeum 
Instytutowi Pamięci Narodowej nie jest z pewnością rozwiązaniem najszczę-
śliwszym, bo musimy sobie zadać podstawowe pytanie: czy Instytut Pamięci 
Narodowej jest właściwą jednostką do prowadzenia muzeów w Rzeczypospolitej 
Polskiej? Przecież są w Polsce rozwiązania prawne, które w jasny sposób regu-
lują te kwestie, i to zarówno w odniesieniu do muzeów, jak i w odniesieniu do 
prowadzenia działalności kulturalnej. Tymczasem w omawianej ustawie, nie 
wiedzieć dlaczego, pojawiają się całkiem nowe propozycje dotyczące wyłączenia 
stosowania tych rozwiązań, m.in. takie jak brak konieczności uzgadniania statu-
tu muzeum z ministrem kultury czy zmiany podmiotu nadzorującego muzeum. 
Tak naprawdę w tych zaproponowanych rozwiązaniach chodzi o to, aby mini-
ster kultury nie miał żadnego wpływu na funkcjonowanie powstałego muzeum.

Nie ma moim zdaniem żadnego uzasadnienia dla zaproponowanych w tej 
ustawie rozwiązań prawnych, dlatego będę głosował za jej odrzuceniem. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senator Joanny sekuły  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

W  dniu dzisiejszym procedujemy projekt ustawy o  zmianie ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, który ma na celu zmiany organizacyjne i zasady finansowania bu-
dowy i funkcjonowania Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych 
PRL w Warszawie. Sam fakt powstania muzeum i powstania miejsca upamięt-
niającego polskich bohaterów jest zasadny i nie budzi większych wątpliwości, 
aczkolwiek kolejność podmiotów opisanych w nazwie muzeum może wzbudzać 
w niektórych środowiskach wątpliwości.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie zo-
stało utworzone na mocy zarządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 
2016 r. Do tego czasu nie posiadało osobowości prawnej i działało w strukturze 
organizacyjnej Służby Więziennej. Do realizacji jego zadań zarządzeniem mini-
stra sprawiedliwości w ramach struktury organizacyjnej Centralnego Zarządu 
Służby Więziennej powołano Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. 1 marca 2020 r. minister sprawiedliwo-
ści wydał zarządzenie w sprawie przekształcenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL w państwową instytucję kultury oraz nadania 
statutu muzeum.

Jak widzimy, główną rolę sprawczą w zakresie tworzenia nowego muzeum 
ma minister sprawiedliwości, a nie minister kultury i dziedzictwa narodowe-
go. Można po części uzasadnić to faktem, iż teren i obiekty związane z powsta-
jącym muzeum były we władaniu Ministerstwa Sprawiedliwości jako areszt 
śledczy, jednak organizowanie muzeum i zajmowanie się problemami związa-
nymi z tworzeniem wystaw powinno być w domenie ministerstwa kultury a nie 
Ministerstwa Sprawiedliwości.

W procedowanej dzisiaj ustawie nadzór i czynności organizacyjne związane 
z muzeum mają być przekazane Instytutowi Pamięci Narodowej. Wprawdzie 
IPN jest organizatorem wielu wystaw i działań popularyzujących historię współ-
czesną, jednak w szeregach pracowników IPN trudno szukać muzealników. 
W ministerstwie kultury w sposób naturalny znajdujemy fachowców posiada-
jących odpowiednie kompetencje związane z organizacją i prowadzeniem mu-
zeów. Należy więc zauważyć, iż prezes IPN, będąc organem władzy publicznej, 
który nie znajduje się w strukturze organów administracji rządowej, nie jest 
uprawniony do organizowania i prowadzenia muzeum jako państwowej insty-
tucji kultury.

W 2017 r. rozstrzygnięto konkurs architektoniczny, który wygrała pracownia 
M.O.C. Architekci z Katowic. Na kompleks muzealny będą składać się zarówno 
istniejące, zrewitalizowane budynki dawnego więzienia, jak i nowo powstały 
kompleks infrastruktury podziemnej. Na podstawie posiadanej obecnie doku-
mentacji łączna powierzchnia użytkowa muzeum wyniesie ok. 32 tysiące m2. 
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Obecnie na terenie kompleksu istnieje 11 wolnostojących obiektów. W ramach 
przewidywanych prac budowlanych planowane jest wyburzenie 4 z nich. 
Wszystkie prace związane z przebudową muszą uwzględniać historyczny cha-
rakter obiektów, co stanowi wyzwanie dla realizatorów tego przedsięwzięcia. 
Po dokonanym przekształceniu będzie się tym zajmował lub nadzorował to IPN. 
Wzbudza to poważne wątpliwości co do zasadności dokonywanych zmian.

W dokonanej analizie dostępnych informacji dotyczących finansowania 
przedsięwzięcia mamy informacje pochodzące z wypowiedzi wiceministra spra-
wiedliwości, Sebastiana Kalety. Najpierw jest mowa o 300 milionach zł, a według 
kolejnej wypowiedzi koszt powstania muzeum już opiewa na kwotę 682 mi-
lionów zł, a następnie jest zaokrąglany do 700 milionów zł. Wszyscy chyba się 
orientujemy, że nie jest to ostateczna wycena, bo ceny materiałów budowlanych 
w międzyczasie poszybowały w górę.

Ustawa przewiduje przedłużenie okresu obowiązywania decyzji admi-
nistracyjnych uzyskanych przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL w Warszawie, stanowiących pozwolenie na budowę albo po-
zwolenie na rozbiórkę budynków lub obiektów. Decyzje te nie wygasają przed 
dniem 31 grudnia 2023 r. Niniejsza regulacja stanowi przejaw ingerencji ustawo-
dawcy w treść prawomocnych decyzji administracyjnych. Wpływ ten nie wynika 
jednak ze zmiany merytorycznych przepisów prawa, w oparciu o które decyzje 
administracyjne zostały wydane, np. wydłużających okresy, na jakie decyzje te 
mogą być wydane, co uzasadniałoby interwencję ustawodawcy i mogło ewen-
tualnie prowadzić do ustawowego wydłużenia ważności decyzji w stosunku do 
wszystkich podmiotów znajdujących się w analogicznej sytuacji.

Fakt konieczności upamiętnienia dramatycznych kart historii najnowszej 
Polski jest poza wszelkim sporem. Natomiast zastanawiające jest, dlaczego głów-
ną rolę w organizacji muzeum, poza pierwszym okresem, odgrywa Ministerstwo 
Sprawiedliwości a nie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Co po-
wodowało taką aktywności Ministerstwa Sprawiedliwości w podejmowaniu 
działań w tym zakresie? Kolejne pytania, które się rodzą, są związane z realiza-
cją celów, które postawi sobie IPN przy organizacji pracy muzeum. Wprawdzie 
jest to określone w ustawie w następujący sposób: „Przedmiotem działania 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie jest 
upamiętnienie historii Polski i działalności Żołnierzy Wyklętych, a także dzia-
łaczy podziemia antykomunistycznego i opozycji antykomunistycznej w Polsce 
w latach 1944–1990”, ale mam wątpliwości, czy cele tak określone będą odczytane 
i zrealizowane pod nadzorem IPN zgodnie z duchem przyświecającym history-
kom dokonującym opisu powojennej historii RP.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przekazuje Instytutowi 
Pamięci Narodowej prowadzenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL w Warszawie. 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie to 
miejsce wyjątkowe – gromadzi pamiątki historyczne związane z Żołnierzami 
Wyklętymi, powojennym podziemiem antykomunistycznym oraz organizacji 
niepodległościowych działających w czasach PRL. Przekazanie muzeum w ręce 
prezesa IPN ma więc kluczową rolę – IPN bowiem realizuje zadania w zakresie 
upamiętniania walk i męczeństwa Narodu Polskiego. Przekazanie muzeum łą-
czy się także z inwestycjami w zakresie budowy dodatkowych obiektów.

Jak podkreślono w uzasadnieniu: „W założeniach statutowych Muzeum ma 
się stać nowoczesnym obiektem historycznym, w którym nie tylko będzie pro-
wadzona działalność kulturalna, lecz także działalność na rzecz wzmocnienia 
dotychczasowych działań państwa w dziedzinie polityki pamięci. W Polsce nie 
stworzono bowiem dotychczas ekspozycji, która prezentowałaby w długiej per-
spektywie zagadnienia Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w hi-
storii Polski po 1944 roku. Jako priorytet postawiono sobie za cel ukazywanie 
historii Żołnierzy Wyklętych w różnych aspektach, aż po naświetlenie tragicz-
nych okoliczności pobytu w katowniach aresztu śledczego przy Rakowieckiej, 
który dla wielu działaczy podziemia był miejscem ich mordu. Muzeum pokaże 
historię społecznego oporu przeciwko totalitarnemu systemowi po roku 1944, 
prezentując historię ludzi, którzy walcząc z okrutnym ustrojem minionej epoki, 
złożyli najwyższą ofiarę na ołtarzu Ojczyzny. W ten sposób Muzeum ma szansę 
uzupełnić lukę w ofercie polskich muzeów, które z jednej strony koncentrują się 
na kolekcjach sztuki (np. muzea narodowe), a z drugiej na prezentacji wybra-
nych zagadnień historycznych (np. muzea regionalne, biograficzne, techniczne). 
Mimo szerokiej oferty prezentowanej przez muzea nikt do tej pory nie odpowie-
dział na potrzebę pogłębienia wiedzy w zakresie wiedzy o oporze w stosunku 
do komunizmu, który wystąpił w Polsce po 1944 roku. Nie powstała dotychczas 
placówka, która w sposób systemowy opowiadać będzie o historii społecznego 
oporu przeciwko najbardziej zbrodniczemu systemowi totalitarnemu, jakim był 
komunizm. Tym samym Muzeum stanowić będzie wypełnienie tej luki w ofercie 
kierowanej przez placówki muzealne w Polsce”.

Zdecydowanie popieram niniejszy projekt. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Grzegorza czeleja  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy 

kierowców oraz niektórych innych ustaw, którą obecnie się zajmujemy, ma na 
celu inkorporację funkcjonującej w europejskim prawodawstwie dyrektywy 
oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wchodzących w skład 
tzw. pakietu mobilności. Procedowane normy zmierzać mają do zwiększenia 
skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminacji 
nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszej ochrony rynku we-
wnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii 
Europejskiej.

Szczególnie chciałbym wskazać regulacje zawarte w art. 2 pktach 1–3. Pkt 1 
zmienia art. 2 ust. 7 ustawy o czasie pracy kierowców, który definiował podróż 
służbową. Pkt 2 zmieniać ma art. 21 i 21a stanowiące kolejno o długości pracy 
w porze nocnej i należnościach związanych z pokryciem kosztów związanych 
z wykonywaniem tej pracy. W końcu pkt 3 dodaje do ustawy o czasie pracy kie-
rowców art. 21b ust. 1–2, przy czym ust. 1 określa, że kierowca wykonujący za-
dania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest 
w podróży służbowej w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, a ust. 2, odnoszą-
cy się do ust. 1, traktuje o stosowaniu odpowiednich do pracy kierowcy norm 
podatkowych i związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Wysoka Izbo, branża transportowa jest bardzo ważną gałęzią polskiej gospo-
darki odpowiadającą za wytwarzanie ok. 6,5% PKB. Nie ukrywajmy, że regula-
cje przyjęte w ramach tzw. pakietu mobilności mogą osłabiać konkurencyjność 
przewoźników z wschodnich i środkowo-wschodnich państw członkowskich 
Unii Europejskiej, którzy wykonują ok. 60% wszystkich międzynarodowych 
przewozów drogowych w Europie. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie 

pracy kierowców implikuje do polskiego porządku prawnego art. 2 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2020 r., dostosowując tym sa-
mym polskie prawo do przepisów unijnych. Tworzą one tzw. pakiet mobilności 
I, który dotyczy m. in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących między-
narodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa 
przyjmującego i który uznaje ich za pracowników delegowanych.

Ustawa doprecyzowuje przepisy odnoszące się do dostępu do zawodu prze-
woźnika drogowego. Rozporządzenie nr 2020/1055 wprowadziło obowiązek 
uzyskania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dostępu do 
wspomnianego zawodu przewoźnika. Ustawa zakłada również zmiany w za-
kresie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport 
drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uzna-
jąc ich za pracowników delegowanych, oraz wprowadza zmiany mające na celu 
zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce.

Omawiana ustawa jest potrzebna, zatem powinna zostać przyjęta w całości, 
z uwzględnieniem wprowadzonych poprawek. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora mieczysława Golby  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kie-

rowców oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do przepisów 
UE tworzących tzw. pakiet mobilności I. Obejmuje on m.in. kwestie wyna-
gradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na 
zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich za 
pracowników delegowanych.

Przepisy pakietu mobilności nakładają na przedsiębiorców wykonujących 
transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna 
masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, obowiązki doty-
czące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w transporcie międzyna-
rodowym rzeczy.

W projekcie doprecyzowano również przepisy dotyczące dostępu do zawodu 
przewoźnika drogowego. Dotyczy to m.in. wymagań związanych z posiada-
niem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów doku-
mentów związanych z główną działalnością transportową prowadzoną przez 
przedsiębiorcę. Wprowadzony zostaje także obowiązek prowadzenia ksiąg 
rachunkowych na terytorium Polski.

Rozszerzony został również katalog naruszeń przepisów prawa, które wy-
kluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządza-
jącego transportem. Doprecyzowano także przepisy dotyczące wykonywania 
przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wy-
konywania i kontroli takich operacji transportowych w Polsce.

Projekt ustawy przewiduje zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności 
nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej 
konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego. 
Wprowadzenie procedowanych regulacji wdrażających tzw. pakiet mobilno-
ści przełoży się przede wszystkim na wpływ do sektora finansów publicznych 
w wysokości 5 miliardów 307,5 miliona zł w roku przyszłym i 74 miliardów 
771,7 miliona zł w ciągu 10 lat, jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do 
projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy 
kierowców oraz niektórych innych ustaw.

Zwiększony ma zostać także zakres kompetencji głównego inspektora 
transportu drogowego, który – zgodnie z nowelizacją – ma podejmować skoor-
dynowane z organami kontrolnymi innych państw działania dotyczące kontro-
li w przedsiębiorstwach podmiotów wykonujących przewozy drogowe, a także 
dokonywać wymiany informacji co do zasady przynajmniej raz na 6 miesięcy.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku!
Proponowana przez rząd ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, 

ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw zmierza do ure-
gulowania obecnie funkcjonujących przepisów. Projektowana ustawa zakłada 
zmiany w zakresie m.in. wynagradzania kierowców wykonujących międzyna-
rodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa 
przyjmującego, uznając ich za pracowników delegowanych. Wprowadzenie 
zmian wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 15 lipca 2020 r. stano-
wiących część pakietu mobilności. Wdrożone dyrektywy będą nowelizować te 
obecnie funkcjonujące.

Nowe przepisy ustawy zmieniają i  regulują warunki funkcjonowa-
nia podmiotów związanych z transportem krajowym i międzynarodowym. 
Wprowadzonych zostanie szereg zmian. Warunki i zasady pracy kierowców 
będą uregulowane i uporządkowane. Nowela doprecyzowuje szereg kwestii, 
dotyczących m.in. maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadze-
nia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego odpoczynku, 
a także określania położenia pojazdu. Projektowana regulacja wprowadza obo-
wiązek rejestrowania tych danych za pomocą tachografów. Ponadto nowe prze-
pisy nakładają wymagania i obowiązki. Jednym z nich będzie dostęp do zawodu 
przewoźnika drogowego. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał posiadać 
siedzibę, w której jest dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących działalno-
ści transportowej. Księgi rachunkowe mają być prowadzone w Polsce. Co więcej, 
rozszerzono katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie 
wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem. 
Doprecyzowano także przepisy dotyczące wykonywania przewozów transportu 
ładunku w Unii Europejskiej z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli 
takich operacji transportowych w Polsce.

Wprowadzone zmiany uważam za niezbędne, by stopniowo zacząć elimino-
wać nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami krajowymi i zagraniczny-
mi i tym samym zapewnić lepszą ochronę rynku wewnętrznego. Z pewnością 
takie działania przyczynią się do poprawy skuteczności kontroli rynku trans-
portowego i przewozowego w Unii Europejskiej.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 35. posiedzenia Senatu

308

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora Józefa łyczaka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy 

kierowców oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do prze-
pisów UE tworzących tzw. pakiet mobilności I. Najważniejsze zmiany będą do-
tyczyły zasad wynagradzania kierowców, którzy wykonują międzynarodowy 
transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmu-
jącego. Uznaje się ich za pracowników delegowanych. Pozostałe zmiany mają 
na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych 
w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą 
ochronę rynku wewnętrznego.

Podstawowym założeniem ustawy jest transpozycja do polskiego porządku 
prawnego art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/1057 z dnia 
15 lipca 2020 r. ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrek-
tywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE, dotyczące delegowania kierowców 
w sektorze transportu drogowego, oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE 
w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozpo-
rządzenie nr 1024/2012, stanowiącej jeden z aktów wchodzących w skład tzw. 
pakietu mobilności I. Dyrektywa weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. 
Państwa członkowskie są obowiązane do wprowadzenia środków niezbędnych 
do jej wykonania do dnia 2 lutego 2022 r. Zgodnie z motywem 1 dyrektywy 
2020/1057 zmierza ona do utworzenia bezpiecznego, efektywnego i społecznie 
odpowiedzialnego sektora transportu drogowego. Ponadto celem dyrektywy 
jest zapewnienie równowagi między poprawą warunków socjalnych i warun-
ków pracy kierowców a zwiększeniem swobody świadczenia usług transportu 
drogowego opartej na uczciwej konkurencji między krajowymi i zagranicznymi 
przewoźnikami, co w konsekwencji powinno przyczynić się do usprawnienia 
funkcjonowania rynku transportu drogowego w Unii Europejskiej – motyw 3 
dyrektywy 2020/1057.

Od 20 maja 2022 r. przepisy pakietu mobilności nakładają na przedsiębior-
ców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, któ-
rych dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, 
obowiązki dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w transpor-
cie międzynarodowym rzeczy. Wykonywanie tego rodzaju przewozów będzie 
wymagało posiadania przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej.

Doprecyzowano przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogo-
wego. Dotyczy to m.in. wymagań związanych z posiadaniem siedziby przedsię-
biorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów związanych z główną 
działalnością transportową prowadzoną przez przedsiębiorcę. Wprowadzony 
zostanie także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium 
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Polski. W ustawie rozszerzono nadto katalog naruszeń przepisów prawa, które 
wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarzą-
dzającego transportem. Doprecyzowane zostały również przepisy dotyczące 
wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnie-
niem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych w Polsce. 
Proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem omawianej ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, usta-

wy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw jest transpozycja 
do polskiego porządku prawnego art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady Unii Europejskiej 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. wchodzącej w skład 
tzw. pakietu mobilności. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wpro-
wadzenia środków niezbędnych do jej wykonania do dnia 2 lutego 2022 r. i od 
tego też dnia te środki należy stosować.

Od razu trzeba zadać pytanie, dlaczego tak późno zajmujemy się tą ustawą, 
która niesie tak wiele istotnych rozwiązań dla firm transportowych, dla kierow-
ców, a ostatecznie także dla nas wszystkich, bo koszty wprowadzonych zmian 
będą dotyczyły także nas.

Wdrażana dyrektywy zmierza do utworzenia bezpiecznego, efektywnego i spo-
łecznie odpowiedzialnego sektora transportu drogowego, a ponadto ma zapewnić 
równowagę między poprawą warunków socjalnych i warunków pracy kierow-
ców a zwiększeniem swobody świadczenia usług transportu drogowego opartej 
na uczciwej konkurencji między krajowymi i zagranicznymi przewoźnikami, co 
w konsekwencji powinno przyczynić się do poprawnego funkcjonowania rynku 
transportu drogowego w całej Unii Europejskiej. Omawiana ustawa wprowadza 
także zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem 
usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między prze-
woźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją 
ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej. Rozwiązania ustawowe mają na 
celu również zapewnienie stosowania przepisów w odniesieniu do minimalnych 
wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowa-
dzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego odpoczynku, 
a także do określania położenia pojazdu za pomocą tachografów.

Czasu na wprowadzenie tak wielu zmian, o czym wspomniałem na początku, 
praktycznie już nie ma, co utrudni przedsiębiorcom z branży transportowej wła-
ściwe przygotowanie się do nowego prawa, a trzeba dodatkowo mieć na uwadze 
szalejącą w Polsce inflację, wysokie ceny paliw i kolejną falę pandemii COVID-19.

Bardzo prawdopodobne jest zagrożenie, że wiele firm straci rentowność, 
co może grozić ich upadłościami i zmniejszeniem liczby miejsc pracy. W kon-
sekwencji przewoźnicy przerzucą koszty działalności na swoich kooperantów, 
a następnie na konsumentów, co niechybnie doprowadzi do wzrostu cen towa-
rów i usług, nakręcając już rozpędzone koło inflacji.

Głosowanie za tą ustawą uzależniam od wprowadzenia poprawek przyję-
tych na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, które mogą znacząco ułatwić prze-
trwanie i zapewnić konkurencyjność finansową polskich firm transportowych. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, ustawy o cza-

sie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw tworzy tzw. pakiet mobil-
ności 1. Pakiet ten to nic innego jak zbiór wytycznych dotyczących czasu jazdy 
i odpoczynku kierowców, a także sposobu ich delegowania. Pakiet ten zawiera 
m.in. regulacje takie jak możliwość wydłużenia jazdy dziennej w przypadku 
powrotu do domu lub do bazy o 1 lub 2 godziny przy dodatkowej półgodzinnej 
przerwie.

Nowela zobowiązuje przedsiębiorców do posiadania siedzib, oryginalnych 
dokumentów i rozszerza katalog naruszeń przepisów. Nowela przewiduje 
więc zwiększenie skuteczności pełnego nadzoru nad rynkiem przewozowym 
w Polsce. Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. 
pakiet mobilności 1, dotyczących m.in. zasad wynagradzania kierowców wy-
konujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących 
na terenie państwa przyjmującego, uznając ich za pracowników delegowanych. 
Wprowadzone zostaną także zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności 
nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej 
konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji: „Pakiet Mobilności rozszerza 
zakres stosowania przepisów dotyczących dostępu do zawodu przewoźnika 
drogowego oraz do rynku międzynarodowych przewozów drogowych w Unii 
Europejskiej w odniesieniu do przedsiębiorców wykonujących transport drogo-
wy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych, których dopuszczalna masa 
całkowita (dmc) przekracza 2,5 t i nie przekracza 3,5 t, lub zespołów pojazdów, 
które nie przekraczają tego limitu. Celem pakietu jest zapewnienie minimal-
nego poziomu profesjonalizacji sektora wykorzystującego pojazdy silnikowe, 
które są przeznaczone wyłącznie do przewozu rzeczy i których dopuszczalna 
masa całkowita nie przekracza 3,5 t, a tym samym zbliżenie warunków konku-
rencji między wszystkimi przewoźnikami. Ponadto projekt ustawy wprowa-
dza określone regulacje, dotyczące wszystkich przedsiębiorców wykonujących 
zarobkowe towarowe przewozy drogowe, wynikające z doprecyzowania prze-
pisów wspólnotowych w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego 
w zakresie posiadania wymogu siedziby, dobrej reputacji i kompetencji zawo-
dowych”. Dziękuje bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda świlskiego  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy 

kierowców oraz niektórych innych ustaw zakłada zmianę przepisów ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o czasie pracy kierowców, ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewo-
zie towarów niebezpiecznych oraz ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach. 
Zakłada dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej kształ-
tujących tzw. pakiet mobilności i odnoszących się do zasad obowiązujących na 
terenie państwa, gdzie przyjmowany jest towar, uznających kierowców za pra-
cowników delegowanych; zmiany dotyczące wynagrodzenia kierowców wy-
konujących międzynarodowy transport drogowy oraz eliminację nieuczciwej 
konkurencji.

Celem ustawy jest m.in. wprowadzenie zmian mających na celu zwiększenie 
kontroli nad usługami przewozowymi w naszym kraju, eliminację nieuczci-
wej konkurencji, która zdarza się między przewoźnikami, oraz lepszą ochronę 
rynku państwowego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przedsiębiorstw 
transportowych spoza UE. Dyrektywa zakłada również zapewnienie równowa-
gi między polepszeniem warunków socjalnych i warunków pracy kierowców, 
mając na względzie swobodę świadczenia usług transportowych.

Rząd bardzo długo zwlekał z tym, aby zminimalizować te wszystkie naduży-
cia. Przedsiębiorcy z firm transportowych będą mieli mało czasu, aby zapoznać 
się z nowymi przepisami. Pomimo to najwyższa pora, aby je uporządkować 
i wprowadzić zmiany.

Najbardziej cieszy mnie, że zwrócono uwagę na czas pracy kierowców. Praca 
kierowców jest trudna i wymagająca. Najczęściej kierowcy pracują pod presją 
czasu i w ciągłym stresie, gdyż ich zadaniem jest przewożenie jak największej 
ilości towarów w krótkim czasie. Swoją pracę wykonują bez względu na warun-
ki pogodowe. Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie zmian w przepisach, 
w myśl których czas pracy wykonywanej w porze nocnej nie może przekraczać 
10 godzin między dwoma kolejnymi okresami odpoczynku. Zmiany obejmą rów-
nież kierowców komunikacji miejskiej, którzy wykonują swoją pracę bez wyzna-
czonych przerw. Regulacja dotycząca czasu pracy kierowców jest bardzo ważna 
przede wszystkim za względu na bezpieczeństwo kierowców wykonujących pra-
cę przewoźnika oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Istotne jest to, aby sektor transportu drogowego działał w jak najbardziej 
bezpieczny i efektywny sposób, zachowując przy tym aspekty odpowiedzial-
ności społecznej.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszko-

dowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podsta-
wie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r., będący 
inicjatywą grupy senatorów, nakierunkowany jest na problem wyczerpywania 
się sum gwarancyjnych w przypadku poszkodowanych, którzy w latach dzie-
więćdziesiątych ulegli poważnym wypadkom. W związku z tym, że otrzymywali 
oni renty, fundusz ten znacząco się uszczuplił. Ukazały się także braki prawne, 
takie jak np. niemożność otrzymania świadczenia po ulegnięciu wypadkowi 
poza terenem kraju. Dzięki nowelizacji problem wyczerpywania się sum gwa-
rancyjnych oraz odmowy otrzymania świadczenia po ulegnięciu wypadkowi 
za granicą zostanie zażegnany.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji, swoją opinię w toku konsultacji 
zgłosił minister finansów. Wskazał on, „że proponowane rozwiązanie wymaga 
oszacowania skutków finansowych, którego może dokonać Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny. Przypisanie Funduszowi nowego zadania będzie bowiem 
wiązało się z dodatkowym obciążeniem finansowym funduszu, co z kolei będzie 
obligowało fundusz do utworzenia stosownej rezerwy”.

„Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego proponowana zmiana legislacyjna 
przewiduje rozwiązanie społecznie oczekiwane. Niemniej należy mieć na uwa-
dze wątpliwości przedstawione w pisemnej opinii KNF, odnoszące się do braku 
spójności proponowanych zmian z rozwiązaniami systemowymi przyjętymi 
w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, w szczególności dotyczącymi spo-
sobu ustalania zakresu odpowiedzialności z umów ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych zawartych z zakładami prowadzącymi działalność na 
terenie RP oraz zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego określo-
nych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Komisja Nadzoru Finansowego zauważyła ponadto, że zwiększenie zakresu 
odpowiedzialności UFG wymaga zapewnienia tej instytucji odpowiednich środ-
ków i nie powinno prowadzić do zagrożenia zdolności do jego funkcjonowania. 
Niezbędna jest więc ocena skali potencjalnych nowych obciążeń wynikających 
z proponowanych regulacji. KNF zastrzegła przy tym, że nie dysponuje odpo-
wiednimi danymi, gdyż standardowa sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń 
nie obejmuje tak specyficznych informacji, jak dane o wyczerpywaniu się sum 
gwarancyjnych w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
z tytułu szkód powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto 
zagraniczne zakłady ubezpieczeń działające na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej nie podlegają obowiązkowi przedkładania sprawozdań oraz przesyłania 
danych do KNF. Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła, że instytucją, która 
dysponuje niezbędnymi w tym zakresie danymi, jest zapewne sam UFG, który 
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dokonuje na bazie danych udostępnionych przez zakłady ubezpieczeń oszacowa-
nia swoich rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z tytułu tzw. rent szczegól-
nych według zakresu odpowiedzialności ocenianego na podstawie aktualnych 
regulacji. Do UFG mogą być też kierowane wnioski o dalszą wypłatę świadczeń 
rentowych w przypadkach analogicznych jak przywołany przez RPO, a więc ze 
zdarzeń, które miały miejsce poza terytorium RP”. 

W mojej opinii warto te uwagi uwzględnić. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja Regulaminu Senatu zaproponowana przez grupę senatorów 

wprowadza ograniczenia czasowe na odpowiedzi udzielane na zapytania sena-
torskie przez upoważnionych przedstawicieli wnioskodawcy oraz upoważnio-
nych do reprezentowania rządu członków Rady Ministrów, a także umożliwia 
senatorom składanie oświadczeń senatorskich poza posiedzeniami Senatu. 
Ponadto wprowadza wymóg, aby uchwały o odrzuceniu sprawozdania Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji zawierały uzasadnienie. Wobec tego zaznaczono, że 
odpowiedź może być udzielana nie dłużej niż 6 minut, chyba że czas ten zosta-
nie wydłużony po wydaniu decyzji przez marszałka. Ponadto określono czas 
obowiązujący osoby wyznaczone do przedstawienia ustawy lub stanowiska – 
nie będzie on mógł przekroczyć 30 minut, a wystąpienie osoby poza kolejnością 
mówców również nie będzie mogło trwać dłużej niż 30 minut.

Według informacji przekazanych w uzasadnieniu, „Propozycja związana 
z ograniczeniami czasowymi jest podyktowana w szczególności troską o zapew-
nienie sprawności prac legislacyjnych w Senacie i jednocześnie pozwala przy-
jąć, że debata parlamentarna odbywająca się w rozsądnych ramach czasowych 
będzie bardziej przystępna dla obywateli śledzących obrady Senatu w czasie 
rzeczywistym”. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy chodzi tutaj o usprawnie-
nie debaty w Senacie, czy też jej ograniczenie przez większość rządzącą obecnie 
Senatem. Nigdy bowiem w historii Wysokiej Izby nikt jak dotąd nie ograniczał 
wypowiedzi przedstawicielom żadnego rządu rządzącego w Polsce. Dziękuję 
bardzo.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 35. posiedzenia Senatu

316

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cy-

wilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących 
gospodarstwa rolne ma na celu przywrócenie regulacji, która została niestety 
pominięta podczas nowelizacji procedury cywilnej w Sejmie w dniu 2 grudnia 
2021 r.

W ustawie, która została uchwalona, pominięto bardzo ważną kwestię, 
która była unormowana w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 
5 lipca 2017 r. Niestety aktualne przepisy postępowania cywilnego ogranicza-
ją finansowanie rolnictwa. Aktualne brzmienie przepisów nie uwzględnia §5 
rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie okre-
ślenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które 
nie podlegają egzekucji, w kodeksie postępowania cywilnego, zgodnie z którym 
„przepisów rozporządzenia nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania 
egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego prowadzonego przez dłużnika”. Skutkuje to zatem tym, że banki, firmy 
leasingowe, jak również inni dostawcy rolników nie mogą zastosować zabezpie-
czeń kredytowych czy też leasingowych.

Należy zatem jak najszybciej wprowadzić zmiany, które będą uwzględniać 
postulaty środowiska zarówno rolników, jak i pozostałych instytucji z nimi 
współpracujących. Projektowane zmiany pozwolą na rozwój polskiego rolnic-
twa i umożliwią rolnikom przedstawianie odpowiednich zabezpieczeń w przy-
padku zaciągania zobowiązań. Wobec powyższego zasadne jest przywrócenie 
poprzedniego stanu prawnego. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja Regulaminu Senatu zaproponowana przez grupę senatorów 

wprowadza ograniczenia czasowe na odpowiedzi udzielane na zapytania sena-
torskie przez upoważnionych przedstawicieli wnioskodawcy oraz upoważnio-
nych do reprezentowania rządu członków Rady Ministrów, a także umożliwia 
senatorom składanie oświadczeń senatorskich poza posiedzeniami Senatu. 
Ponadto wprowadza wymóg, aby uchwały o odrzuceniu sprawozdania Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji zawierały uzasadnienie. Wobec tego zaznaczono, że 
odpowiedź może być udzielana nie dłużej niż 6 minut, chyba że czas ten zosta-
nie wydłużony po wydaniu decyzji przez marszałka. Ponadto określono czas 
obowiązujący osoby wyznaczone do przedstawienia ustawy lub stanowiska – 
nie będzie on mógł przekroczyć 30 minut, a wystąpienie osoby poza kolejnością 
mówców również nie będzie mogło trwać dłużej niż 30 minut.

Według informacji przekazanych w uzasadnieniu, „Propozycja związana 
z ograniczeniami czasowymi jest podyktowana w szczególności troską o zapew-
nienie sprawności prac legislacyjnych w Senacie i jednocześnie pozwala przy-
jąć, że debata parlamentarna odbywająca się w rozsądnych ramach czasowych 
będzie bardziej przystępna dla obywateli śledzących obrady Senatu w czasie 
rzeczywistym”. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy chodzi tutaj o usprawnie-
nie debaty w Senacie, czy też jej ograniczenie przez większość rządzącą obecnie 
Senatem. Nigdy bowiem w historii Wysokiej Izby nikt jak dotąd nie ograniczał 
wypowiedzi przedstawicielom żadnego rządu rządzącego w Polsce. Dziękuję 
bardzo.
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Przemówienie senatora władysława komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kiedy przystępujemy do wyboru nowych członków Rady Polityki Pieniężnej, 

można by pomyśleć, że po prostu obsadzamy jakiś urząd czy też że dokonuje-
my czynności administracyjnej, leżącej w naszych kompetencjach, w zakresie 
wskazania przez Izbę 1/3 składu jakiegoś gremium. Ale to nie do końca tak jest. 
Szanowne Panie i Szanowni Panowie, my dzisiaj dokonujemy powołania człon-
ków organu Narodowego Banku Polskiego. My powołujemy dziś osoby, które 
będą pracowały w jednej z najważniejszych instytucji naszego kraju. W insty-
tucji odpowiedzialnej przede wszystkim za wartość polskiego pieniądza oraz 
stabilność cen.

W jakim momencie podejmujemy tę decyzję? Jak wygląda dziś polityka mo-
netarna? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, nie trzeba przeprowadzać pogłębio-
nych badań. Wystarczy zapytać Polaków o ich opinie na temat obserwowanego 
od dłuższego czasu i pogłębiającego się wzrostu cen czy porozmawiać z kredy-
tobiorcami, którzy spłacają np. swoje mieszkania.

Czemu jesteśmy w takiej sytuacji? Odpowiem najprościej, jak się da. Polityka 
gospodarcza zasadniczo dzieli się na politykę fiskalną, którą prowadzi rząd, oraz 
politykę pieniężną prowadzoną przez bank centralny. Kiedy polityka fiskalna 
prowadzona jest w sposób nieodpowiedzialny, pojawia się ryzyko pójścia na 
skróty. Najpierw konsumuje się zysk banku centralnego, a potem to już druku-
je się pusty pieniądz i cieszy z wywołanej inflacji, gdyż zwiększa ona wpływy 
do budżetu, stanowiąc tzw. podatek inflacyjny. A kiedy inflacja wymyka się 
spod kontroli, to podejmuje się spóźnione i zarazem nerwowe ruchy, jak ma 
to miejsce obecnie w Polsce. Jeszcze trochę takiej niefrasobliwości i grozi nam 
stagflacja, czyli zjawisko stagnacji gospodarczej połączone z towarzyszącą jej 
wysoką inflacją.

Szanowni Państwo, dlatego właśnie tak ważny jest nasz dzisiejszy wybór. 
Jest on fundamentalny. Musimy powołać do Rady Polityki Pieniężnej ludzi, któ-
rzy stanowić będą merytoryczny filar tego gremium i przywrócą zaufanie do 
polskiego pieniądza.

Uważam, że obydwie kandydatury pozytywnie zaopiniowane przez Komisję 
Budżetu i Finansów Publicznych odpowiadają na zarysowane przeze mnie wy-
zwania. Ich silną stroną jest zarówno wykształcenie, jak i doświadczenie zawo-
dowe, w tym związane ze służbą publiczną.

W podsumowaniu pragnę jeszcze dodać, że szczególnie mnie cieszy, a zara-
zem świadczy o perspektywicznym myśleniu naszej Izby, kandydatura pana 
Ludwika Koteckiego. Ludwik Kotecki był m.in. pełnomocnikiem rządu do spraw 
wejścia Polski do strefy euro. Bardzo liczę, że wykorzysta swoje doświadczenia 
w tym zakresie i Polska w końcu będzie się cieszyć z pełnego członkostwa w Unii 
gospodarczej i walutowej, potocznie nazywanej strefą euro
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Przemówienie senatora ryszarda świlskiego  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Sytuacja polskiej gospodarki oraz kondycja finansowa państwa jest, jak 

wszyscy dobrze wiemy, fatalna. Galopująca inflacja, która pod koniec roku 
wzrosła do blisko 9%, kilkudziesięcio-, a nawet kilkusetprocentowe wzrosty 
cen energii elektrycznej i gazu oraz podniesione już po raz trzeci w ostatnim 
czasie wartości stóp procentowych – wszystko to wpływa na to, że Polkom 
i Polakom żyje się coraz ciężej. Domowe budżety są nadto obciążone, a zamiast 
pomocy ze strony rządu otrzymaliśmy z nowym rokiem program Nowy Ład, 
który wprowadził ogromny chaos w systemie podatkowym oraz niejednokrot-
nie spowodował wręcz obniżenie pensji pracownikom, czego przykładem są 
pracownicy tzw. budżetówki, czyli m.in. nauczyciele czy policjanci.

Z tymi problemami zmierzyć się musi oczywiście przede wszystkim obec-
na władza, ale ważną role odgrywa również Narodowy Bank Polski oraz Rada 
Polityki Pieniężnej. Do składu tej ostatniej, na mocy konstytucji, Senat powoła 
dzisiaj 2 nowych członków. Ważne, aby w Radzie Polityki Pieniężnej znaleźli 
się fachowcy kierujący się wiedzą i doświadczeniem w zakresie polityki pie-
niężnej państwa, a nie politycy kierujący się wyłącznie ideologią i instrukcja-
mi partyjnymi. 

Zgodnie z tą zasadą na członków Rady Polityki Pieniężnej zgłoszeni zosta-
li pan Ludwik Kotecki i pan Przemysław Litwiniuk. Obaj panowie spełniają 
wszelkie wymogi i kryteria wyboru na członków rady, czego dowodzą złożo-
ne i przedstawione przez obu panów życiorysy. Wierzę, że będą oni w stanie 
w odpowiedni sposób wpływać na radę, aby kreować politykę pieniężną tak, 
żebyśmy jak najszybciej mogli zapomnieć o obecnym kryzysie, a kondycja pol-
skich finansów znacznie się poprawiła.

Chciałbym również podziękować 2 ustępującym członkom Rady Polityki 
Pieniężnej, panu Eugeniuszowi Gatnarowi i Jerzemu Kropiwnickiemu, za 6 lat 
pracy w Radzie Polityki Pieniężnej.
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oświadczenie złożone 
przez senator Halinę Biedę

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam uwagę na sposób, w jaki 
z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzono w ramach Polskiego Ładu tzw. ulgę dla 
klasy średniej. Prawo do korzystania z niej zyskali m.in. pracownicy w odnie-
sieniu do opodatkowanych według skali podatkowej należności uzyskiwanych 
z racji zatrudnienia.

Ulga, która w założeniu ma zniwelować wzrost obciążeń, jaki nastąpi w bie-
żącym roku w związku z likwidacją możliwości odliczania od podatku składki 
zdrowotnej, budzi szereg wątpliwości dotyczących jej stosowania. Okazało się 
bowiem, że ulga dla klasy średniej to dla podatników nie lada wyzwanie. O ile 
o zastosowaniu ulgi dla pracowników decyduje pracodawca na podstawie po-
danego schematu jej wyliczania, o tyle decyzję o jej faktycznym uwzględnieniu 
podejmuje sam pracownik, co wiąże się np. z koniecznością wzięcia pod uwagę 
zatrudnienia u kilku pracodawców. 

Pod koniec 2021 r. z podjęciem takiej decyzji zmierzyli się nauczyciele, któ-
rzy wynagrodzenie za dany miesiąc otrzymują z góry. W związku z tym ta gru-
pa zawodowa zmuszona była do uregulowania wszystkich spraw związanych 
z zastosowaniem mechanizmów podatkowych do końca roku. Wypisywali oni 
sterty oświadczeń, często pochopnie, nie wiedząc, jak ulga będzie realizowana 
w trakcie roku podatkowego.

Wydaje się zatem, że kolejny raz wprowadzanie nowych przepisów przebie-
gało pośpiesznie, chaotycznie, w niewłaściwy sposób, co spowodowało dezinfor-
mację i zamieszanie. Zabrakło jakiejkolwiek wcześniejszej informacji ze strony 
właściwego ministerstwa, niezbędnej do tego, by obywatele przygotowali się do 
podejmowania wskazanych decyzji. Spowodowało to konkretne skutki finanso-
we mające wpływ na budżety domowe podatników.

Opierając się na przekazach słownych zainteresowanych tym problemem 
osób z mojego lokalnego środowiska, uważam, że należy koniecznie wprowa-
dzić rzetelną, skuteczną i przejrzystą kampanię informacyjną w tym zakresie, 
tak aby statystyczny Kowalski mógł odnaleźć się w gąszczu wszystkich podat-
kowych nowości i zawiłości.

Halina Bieda
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oświadczenie złożone 
przez senator Halinę Biedę

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się z prośbą o podjęcie 
działań na rzecz ochrony naszego narodowego dziedzictwa, jakim są lasy 
ochronne śląskich miast, a konkretnie lasy znajdujące się w Nadleśnictwie 
Brynek.

Otrzymałam od mieszkańców Bytomia, Zabrza, Tworoga i Lublińca wiado-
mość, że są oni zaniepokojeni skalą planowanych na lata 2022–2031 zrębów, któ-
ra według informacji przedstawionych w projekcie planu urządzania lasu będzie 
zawierać o 63% więcej etatów rębnych w porównaniu z PUL na lata 2012–2021 
(w przypadku którego wykonanie wyniosło 113% początkowego planu, w związ-
ku z podpisanym aneksem). Mieszkańcy obawiają się, że kolejne prace związane 
z rębniami złożonymi znajdującymi się w nowym PUL Nadleśnictwa Brynek 
na lata 2022–2031 naruszą walory i charakter lasu, którego funkcja społeczna 
jest dla ich tożsamości kluczowa.

Dlatego wnoszę o wyłączenie z pozyskiwania leśnego obszarów stanowią-
cych otulinę obszarów chronionych wg danych GDOŚ, tj. wydzieleń 705, 706, 
707, 708, 672, 679, 683, 682, 686, 689, 681, 680, 685, 684, 687, 665, 664, 663, 662, 
658, 657, 649, 648, 656, 655, 654, 653, 652, 651, 660, 659, 650, 642, 633, 644, 645, 
646, 638, 630, 629, 637, 628, 636, 635, 634, 627, 626, 692, 696, 700, 703, 704, 701, 
702, 696, 697, 698, 699, 692, 693, 694, a także o wyłączenie pozyskiwania leśne-
go na obszarach uznanych za chronione, tj. wydzieleń 677, 676, 675, 674, 673, 
668, 669, 670, 671, 666, 667 (Miechowicka Ostoja Leśna) oraz 656, 657, 647, 648, 
639, 630, 631, 632, 633, 618, 619, 620, 621, 622, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 
615, 616, 617, 624, 623, 625, 691, 695, 692, 696, 605, 604, 603, 602, 601 (Podziemia 
Tarnogórsko-Bytomskie).

Realizacja prac rębnych zaprojektowanych w planie PUL dla Nadleśnictwa 
Brynek na lata 2022–2031 może przyczynić się do bezpowrotnego zniszczenia 
unikalnej wartości ww. ekosystemu leśnego, potwierdzonej w drodze inwen-
taryzacji gatunków chronionych i wskaźnikowych dla lasów naturalnych oraz 
analizy historycznego użytkowania. Stąd wynika uzasadnione podejrzenie moż-
liwości złamania art. 7.1.2. ustawy o lasach, mówiącego o konieczności ochrony 
lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne frag-
menty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych, m.in. ze względu na 
zachowanie różnorodności przyrodniczej.

Nadmienię, że walory obszaru leśnego, o którego szczególną ochronę wnoszę, 
znajdują również odzwierciedlenie w certyfikacji HCVF. Na wskazanym wyżej 
obszarze występują bowiem HCVF – ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali 
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Europy (3.2.), HCVF – ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące (3.1.), HCVF – lasy 
kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (6.), HCVF – lasy 
w rezerwatach przyrody oraz lasy w parkach narodowych (1.1.a).

Zgodnie z opinią strony społecznej (www.nadlesnictwobrynek.pl) postu-
luję również utrzymanie etatów rębnych w PUL 2022–2031 dla Nadleśnictwa 
Brynek na poziomie z poprzedniego PUL 2012–2021 bądź nawet ich zmniejsze-
nie. Podkreślam, że zgłosili się do mnie także mieszkańcy północnych części 
nadleśnictwa, zaniepokojeni skalą zrębów zupełnych, jakie zostały naniesione 
na mapę cięć planowanych na lata 2022–2031, upublicznionej w ramach kon-
sultacji. Skala pozyskiwania drewna z Nadleśnictwa Brynek budzi moje obawy.

Dodatkowo proszę więc o odpowiedzi na następujące pytania dotyczące 
Nadleśnictwa Brynek.

1. Jak przebiega prowadzony przez PGL LP proces inwentaryzacji wartości 
przyrodniczej lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo Brynek? Kto jest od-
powiedzialny za jego przeprowadzenie? Jakie gatunki chronione stwierdzono?

2. Kto dokonuje oceny oddziaływania na środowisko prac gospodarczych 
zaplanowanych w PUL Nadleśnictwa Brynek na lata 2022–2031 i na jakiej pod-
stawie stwierdza, że zaplanowane prace nie złamią przytoczonego wyżej arty-
kułu 7.1.2. ustawy o lasach?

3. Z jakiego powodu konsultacje PUL Nadleśnictwa Brynek na lata 2022–
2031 odbyły się w czasie świąt Bożego Narodzenia, sylwestra, Nowego Roku 
i święta Trzech Króli, tj. od 22 grudnia 2021 r. do 11 stycznia 2022 r.? Jest to 
czas zwyczajowo spędzany przez mieszkańców, zgodnie z bożonarodzeniową 
i noworoczną tradycją, w domach, wśród najbliższych oraz w kościołach, we 
wspólnocie religijnej.

Mieszkańcy Nadleśnictwa Brynek zgłaszają się do mnie z informacjami 
wskazującymi, że zaplanowane na lata 2022–2031 prace z zakresu gospodarki le-
śnej stanowią istotne zagrożenie dla rodzimej przyrody. Jednocześnie PGL „Lasy 
Państwowe”, instytucja powołana do zarządzania lasami w imieniu obywateli 
i obywatelek RP, nie odpowiada na jasno artykułowane potrzeby społeczne, or-
ganizując konsultacje społeczne w czasie, w którym tradycyjnie się świętuje.

Uważam, że jako reprezentanci społeczeństwa jesteśmy zobowiązani do 
czynnej ochrony lasów znajdujących się w województwie śląskim i że jest to zo-
bowiązanie, które winniśmy pokoleniom przeszłym i przyszłym, naszym dzie-
ciom i wnukom. Nadmienię, że na terenie Nadleśnictwa Brynek lasy ochronne 
stanowią 15037,12 ha, lasy stanowiące rezerwaty przyrody 23,96 ha całkowitej 
powierzchni, a lasy gospodarcze zaledwie 728,04 ha. Jest to informacja znaj-
dująca się na stronie 3 elaboratu projektu PUL 2022–2031 opracowanego dla 
Nadleśnictwa Brynek. Podkreślę raz jeszcze: z powierzchni lasów Nadleśnictwa 
Brynek wynoszącej 15789,12 ha lasów uznanych za ochronne jest aż 15037,12 ha 
plus 23,96 ha rezerwatów.

Dlatego apeluję do Pana Premiera o zainicjowanie dialogu między PGL „Lasy 
Państwowe” a stroną społeczną i naukowcami w celu wypracowania takich roz-
wiązań, które będą odpowiadać na współczesne wyzwania środowiskowe oraz 
zmieniające się potrzeby społeczne, a jednocześnie będą stanowiły fundament 
dla zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności, a nie tylko rzekomo zrów-
noważonej gospodarki prowadzonej przez PGL „Lasy Państwowe”.

Halina Bieda



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 35. posiedzenia Senatu

323

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

 
 
 
 
 

oświadczenie złożone 
przez senator Halinę Biedę

oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się z prośbą o wyjaśnienie 
sposobu realizacji świadczenia 500+ dla kobiet przebywających ze swoimi dzieć-
mi w zakładach karnych.

Przyjęta przeze mnie informacja dotyczy sytuacji, kiedy osoba przebywająca 
w zakładzie karnym ze swoim dzieckiem nie otrzymywała ww. świadczenia, 
pomimo iż przed wyrokiem świadczenie to, na jej wniosek, zostało przyznane. 
Dopiero pomoc prawna spowodowała, że po kilku miesiącach rozpatrywania 
sprawy osadzona otrzymała świadczenie 500+ na swoje dziecko. Była to jednak 
sprawa incydentalna, bowiem pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia, pozostałe 
osadzone w tym samym zakładzie karnym świadczenia 500+ na swoje dzieci 
w dalszym ciągu nie otrzymywały.

W związku z powyższym proszę o przekazanie następujących informacji:
1. Czy świadczenie 500+ ustawowo należy się matkom przebywającym ze 

swoimi dziećmi w zakładach karnych i czy stanowisko w tym zakresie jest po-
wszechnie stosowane?

2. Jeżeli tak, to czy świadczenie to jest kontynuowane z urzędu po rozpoczę-
ciu odbywania kary pozbawienia wolności, czy też wymagane jest złożenie do-
datkowego wniosku lub innych dokumentów?

3. Ile matek przebywających ze swoimi dziećmi w zakładach karnych otrzy-
muje w chwili obecnej świadczenie 500+ i jaka jest to wielkość procentowa w sto-
sunku do wszystkich osadzonych matek, które przebywają w zakładzie karnym 
ze swoimi dziećmi?

Halina Bieda
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Piszę do Pana w związku z wieloma sygnałami od przedsiębiorców, którzy 

już na etapie prac nad Polskim Ładem podnosili problem czasu wprowadzania 
tychże zmian i ich skali. To, co się dzieje, to totalny chaos. Wiele małych firm 
po prostu się zamyka. Nie wierzę, że nie widzicie tego, co się dzieje przez to, co 
zostało wprowadzone. Przecież tak nie można funkcjonować.

Jak Pan sobie wyobraża dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez 
miliony ludzi? Plątanina przepisów, chaos informacyjny, podatek goni poda-
tek, koszty pracy, obciążenia ZUS i para-ZUS bez możliwości odliczenia, czyli 
PFRON, rosnąca płaca minimalna, urlopy i zwolnienia płatne przez pracodaw-
ców, badania lekarskie… Wymagane jest nawet zawieszenie nad umywalką kart-
ki z informacją, jak myć ręce – gdy jej nie ma, grozi kara.

Proszę postawić się na miejscu osób, które mają to wszystko spełnić, biorąc 
całe ryzyko finansowe na siebie.

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!
Piszę do Pana w związku z licznymi prośbami przedsiębiorców w sprawie 

płacenia podatków od nieruchomości na rzecz samorządów.
Samorządy z automatu nakładają na właścicieli firm obowiązek płacenia 

takiego podatku bez względu na to, czy działalność jest prowadzona, czy nie! 
Wiele firm z różnych powodów nie prowadzi działalności gospodarczej na ca-
łym obszarze lub na części obszaru swojego majątku. Przyczyn jest wiele, ale 
to nie interesuje samorządów, które bez względu na płynność finansową czy 
wspomniane prowadzenie działalności naliczają podatek i odsetki oraz prowa-
dzą egzekucje komornicze. Oczywiście są wyjątki. Rada miasta może zwolnić 
z podatku lub częściowo go umorzyć, ale zdarza się to sporadycznie, a w więk-
szości przypadków opiera się to na lokalnych układach. 

Przedsiębiorcy żądają urealnienia przepisów, bo nie może być tak, jak jest. 
Nie dość, że trzeba utrzymywać nieruchomość, odśnieżać, wywozić śmieci itp., 
to jeszcze bez względu na to, czy jest tam prowadzona działalność, czy nie, nale-
ży płacić naprawdę wysoki podatek, sięgający już prawie 30 zł za 1 m2 budynku 
lub 1 zł za 1 m2 placu czy nawet zwykłego pola. Za 30 zł za 1 m2 w małych miej-
scowościach czy wioskach nikt nawet nie wynajmie takiego lokalu. To absurd, 
który dodatkowo doprowadza do zadłużeń i bankructwa.

To samo dotyczy wieczystego użytkowania, za które płaci się 3% wartości. 
Jest to relikt komuny, który prześladuje przedsiębiorców. O ile prywatnie, na 
cele mieszkaniowe, można wykupić się za 1% wartości, o tyle firma nie ma już 
takiego prawa.

Proszę o pochylenie się nad tym problemem, bo błędne koło danin na rzecz 
samorządu i Skarbu Państwa za chwilę się zamknie. Tych obciążeń i należności, 
które płacą przedsiębiorcy, jest tyle, że to wygląda tak, jakby mieli oni pracować 
za karę, a nie po to, aby się rozwijać.

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!
Czy w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu i dodatkowych obciążeń 

podatkowych sensowne jest pobieranie tzw. daniny solidarnościowej w wyso-
kości 4% od osób zarabiających powyżej 1 miliona zł?

To podatek wprowadzony przez ludzi, którzy go nie płacą, bo tak najła-
twiej jest zrobić. To podatek, którym karane są osoby zaradne, ciężko pracują-
ce, odpowiadające swoim całym majątkiem lub mające poukładane w głowie. 
Wprowadzanie teraz tych obciążeń nie ma żadnego sensu, jest to zabieranie 
uczciwie zarobionych pieniędzy. Skoro to takie uczciwe, to niech każdy płaci 
taką daninę w wysokości 4% od swoich zarobków bez względu na to, czy dostaje 
wypłatę, czy zarabia na nią sam. Wtedy przynajmniej można byłoby to zrozu-
mieć, bo skoro chodzi o solidaryzowanie się, to niech solidaryzują się wszyscy, 
a nie tylko nieliczni.

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!
Jaka jest różnica, jeśli chodzi o zakup i produkcję gazu i prądu dla osób in-

dywidualnych oraz dla przedsiębiorców? Z czego wynikają tak drastyczne róż-
nice w cenach? Jeżeli to wszystko jest w jednej cenie, to dlaczego przedsiębiorcy 
płacą kilkukrotnie więcej?

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do ministra finansów 
tadeusza kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Czy znana jest Panu sytuacja rolników, producentów, hurtowników i detali-

stów, którzy pracują w branży tytoniowej?
Dołączam grafikę przedstawiającą cenę paczki papierosów (sprzed roku, bo 

jeszcze nie miałem czasu tego przeliczyć na nowe ceny, ale zmiana będzie zniko-
ma). Proszę postawić się w sytuacji rolnika, producenta, hurtownika i detalisty. 
Państwo, nie wkładając nic (zero pieniędzy, zero pracy, zero wszystkiego), zabiera 
sobie prawie 91%. Reszta ma wystarczyć na wyprodukowanie, zbiory tytoniu, 
suszenie, transport do fabryki, sortowanie, cięcie, zakup akcyzy, produkcję, 
paczki, kartony, folie, przywóz do hurtowni, składowanie, skanowanie (kolej-
ny absurd, bo zarobił producent skanerów, a uczciwi hurtownicy brali kredyty 
na zakup tego sprzętu), transport do sklepów, kredytowanie detalu, płacenie za 
półkę, gazetki, a po zmianach akcyzy zwroty towaru do hurtowni (przekonuję 
od miesięcy, że to wymysł bez sensu, wprowadzony chyba tylko po to, aby zatruć 
życie ludziom). To tylko część pracy wszystkich za te 9% marży od ceny! A gdzie 
ubezpieczenia, ZUS, płace, PEFRON czy zwolnienia opłacane przez przedsię-
biorców? A teraz jeszcze Polski Ład, czyli chaos w chaosie.

Zapraszam kogoś kompetentnego z ministerstwa, to chętnie zawiozę go do 
rolnika, producenta, hurtownika i detalisty. Może wtedy ktoś zrozumie, że rze-
czywistość jest inna niż ta widziana zza biurka.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do ministra finansów  
tadeusza kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Apeluję o szybkie wycofanie się ze zmian podatkowych wprowadzonych cha-

otycznie, bez konsultacji i w takim tempie.
Przyznać się do błędu jest symbolem wielkich ludzi, niech Pan nie brnie 

w totalny chaos, który powstał.
Czy naprawdę nie da się zrobić uczciwych podatków dla wszystkich, rozli-

czanych bez wyższych studiów ekonomicznych przez każdego Polaka?
Czy nie widzi Pan tego, co się dzieje teraz w przedsiębiorstwach, jak ceny 

szaleją przez doliczane podatki?

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do ministra finansów  
tadeusza kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wielokrotnie pisałem o szkodliwości starego przepisu wprowadzonego przez 

ludzi, którzy nigdy nie prowadzili działalności gospodarczej związanej z obro-
tem papierosami, dotyczącego wymiany banderol wraz ze zmianą ceny akcyzy. 
Pisałem wielokrotnie, ale będę pytał co posiedzenie, ponieważ chciałbym, aby 
takie absurdy zniknęły z polskiego prawa. 

Odpowiadanie o zapasach (od których też odprowadza się przecież wszyst-
kie należności) jest wyssane z palca, bo nigdy nikt tego nie sprawdził. Zapasy 
kosztują, i to bardzo dużo. Teraz zapas zabiera całą marżę, jeżeli ktoś chce go 
zrobić na dłuższy okres.

Skoro to takie ważne, to dlaczego nie stosuje się tego do wódki czy wina? 
Przecież to ten sam produkt. Banderole i wzrost cen. Czy nie można zrobić 
zapasów?

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Dostaję mnóstwo informacji od wyborców na temat uchwalonych ostatnio 

zmian odnośnie do wysokości mandatów i celowości ich nakładania, które od-
bieram z przykrością. Z mojego osobistego doświadczenia w kierowaniu pojaz-
dami mechanicznymi – od szesnastego roku życia w Polsce i poza granicami 
kraju – wynika, że wprowadzone przepisy są oderwane od realiów, jeśli cho-
dzi o zarobki w Polsce i stan naszej infrastruktury drogowej. W ocenie samych 
policjantów i specjalistów od ruchu drogowego większość zmian została wpro-
wadzona przez osoby, które albo nigdy nie kierowały pojazdami, albo z ruchem 
drogowym mają do czynienia, jadąc z tyłu służbowej limuzyny.

Proszę mi odpowiedzieć na następujące pytania.
1. Dlaczego zmieniono przepis zezwalający na jazdę 60 km/h w terenie zabu-

dowanym w godzinach nocnych, skoro wypadkowość i ruch są wówczas zniko-
me, szczególnie w małych miejscowościach i wioskach? Po co utrudniać życie 
kierowcom, a teraz wręcz zastawiać pułapki na kierowców przez policję?

2. Kiedy ostatni raz przeprowadzono wnikliwą weryfikację znaków drogo-
wych i poprawności ich ustawienia?

3. Kto wpadł na genialny pomysł, że ojciec musi wydać syna, kiedy dostanie 
zdjęcie z fotoradaru, podczas gdy w sądzie bez konsekwencji może go bronić na-
wet w najcięższych przypadkach kryminalnych?

4. 2 lata i kasowanie punktów to kolejny wymysł człowieka, który albo jeździ 
jedynie w niedziele do kościoła, kilka metrów, albo nie zna realiów drogowych 
w Polsce.

5. Jakie zmiany statystyk spowodował przepis dający pierwszeństwo pie-
szym na przejściu?

6. W związku z tym tokiem rozumowania dostałem zapytania od kierowców, 
czy szykuje się adekwatna zmiana co do pierwszeństwa przejazdu pojazdów me-
chanicznych przed pociągami na niestrzeżonych przejazdach. Tam też docho-
dzi do wielu wypadków i giną ludzie. Tak więc, idąc tym tokiem rozumowania, 
może zasadne byłoby, aby pociągi ustępowały pierwszeństwa samochodom?

7. Jak się Pan odniesie do niedawnej sytuacji, w której Pan sam złamał prze-
pisy ruchu drogowego, stojąc na poboczu drogi ekspresowej i machając przejeż-
dżającym kierowcom, a zaraz potem występuje pan w roli tego, który chce tak 
surowo karać kierowców?

Pytań mam dużo, a zmian w przepisach, które regulują ruch pieszych 
i pojazdów, którymi od wielu lat się nie zajęliście, jest o wiele więcej. Chodzi 
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o oznakowanie i oświetlenie przejść, budowę wiaduktów, o kwestię skrętu w pra-
wo, używania świateł, unormowania gąszczu znaków, jakie są na każdym kroku.

Na koniec chcę napisać, że kiedyś elementów motoryzacji i przestrzegania 
ruchu drogowego uczono już w szkole – organizowano miasteczka ruchu dro-
gowego, spotkania z policją, robiono egzaminy na kartę rowerową itd. Dzisiaj 
za załatwienie sprawy uważa się nałożenie mandatów o absurdalnych kwotach 
za drobne przewinienia.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Kiedy wreszcie zatrzyma Pan wwóz wraków samochodowych do Polski, aut 

wycofanych z ruchu drogowego w innych krajach czy po poważnych wypadkach?
Czy nie zdajecie sobie sprawy z tego, że w większości przypadków są to jeż-

dżące trumny składane często z kilku aut, po bardzo niskich cenach, dostępne 
praktycznie dla każdego, kto ma kilka groszy, a nie ma umiejętności?

Czy i kiedy wystąpicie do ministra finansów, aby zlikwidować tę absurdalna 
akcyzę z czasów komuny na samochody z silnikami powyżej 2 l? Jest to swoista 
blokada cenowa dla osób chcących kupić auta bezpieczne i nowe, których kupno 
jest w znacznym stopniu ograniczone.

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!
Kto i dlaczego zmienił zapis, który funkcjonuje w UE dotyczący pojęcia ma-

łych browarów rzemieślniczych?
Do 2018 r. były 3 różne ulgi: do 20 tysięcy hl, do 70 tysięcy hl i do 200 tysię-

cy hl rocznie. Obecnie ulga w wysokości 50% stawki akcyzy, czyli dla małych 
browarów, wynosi w przypadku produkcji poniżej 200 tysięcy hl w roku. Jest to 
wartość produkcji piwa, która charakteryzuje tylko duże browary, które dzia-
łają w innej technologii produkcji piwa aniżeli browary lokalne, małe, rodzinne 
i rzemieślnicze. Ulga miała pomóc właśnie małym browarom, ale ktoś sprytnie 
wrzucił wszystko do jednego worka, czym jednocześnie zabił całą ideę. Jak mamy 
dbać i pomagać lokalnym rodzinnym polskim firmom?

Jednocześnie proszę o doprecyzowanie słowa „licencja” w browarnictwie, 
ponieważ urzędy skarbowe różnie go interpretują.

Z poważaniem 
Robert Dowhan 
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oświadczenie złożone 
przez senatora zygmunta frankiewicza

oświadczenie skierowane do minister klimatu i środowiska  
anny Moskwy

Szanowna Pani Minister!
Mieszkańcy miejscowości, które otulane są przez lasy Nadleśnictwa Brynek, 

są zaniepokojeni skalą wyrębów planowanych na lata 2022–2031.
W projekcie planu urządzania lasu w Nadleśnictwie Brynek można przeczy-

tać, że zamierza się zwiększyć aż o 63% liczbę etatów rębnych w porównaniu 
z PUL na lata 2012–2021, który i tak został wykonany w 113% początkowych za-
mierzeń. Szczegóły zaplanowanych działań nie są znane szerokiej opinii społecz-
nej, ponieważ można się z nimi zapoznać tylko w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowicach. Ogłoszone zaś konsultacje społeczne odbyły 
się w okresie świąteczno-noworocznym.

Mieszkańcy Gliwic stanowczo sprzeciwiają się wyrębowi lasów chroniących 
ich przed skutkami działalności zakładów usytuowanych na terenie dzielnicy 
Łabędy, a także wpływem autostrady A1 po stronie dzielnicy Żerniki. Obawiają 
się, że wokół pozostanie jedynie symboliczny pas leśnej zieleni, tylko maskujący 
widok tych obiektów. Od przedstawicieli leśnictwa słyszą, że wprawdzie lasy te 
mają status lasów ochronnych, ale to wcale nie znaczy, że nie będą wycinane. 
Trudno zrozumieć tego typu logikę. Już teraz niektóre połaci Lasu Łabędzkiego 
przedstawiają widok zatrważający.

Na skutek wykonania założeń poprzedniego PUL w Nadleśnictwie Brynek, 
praktycznie zlikwidowano piękny i zdrowy las bukowy w Zabrzu-Rokitnicy, nie-
zwykle ważny dla mieszkańców, także ze względów kulturowych. Mieszkańcy 
obawiają się, że kolejne prace, związane z rębniami złożonymi, naruszą walory 
i charakter lasu, którego funkcja społeczna jest ważna dla ich tożsamości.

Realizacja zaprojektowanych prac rębnych, metodami degradującymi ściółkę 
leśną, może przyczynić się do bezpowrotnego zniszczenia unikalnej wartości 
tego ekosystemu leśnego. Potwierdza to dokonana inwentaryzacja gatunków 
chronionych i wskaźnikowych dla lasów naturalnych oraz analiza historyczna 
użytkowania.

Mieszkańcy północnych części nadleśnictwa są z kolei bardzo zaniepokojeni 
skalą zrębów zupełnych planowanych na lata 2022–2031. Nawet wyrąb zgod-
ny z poprzednim PUL zasłużył w ich opinii na miano barbarzyńskiego, a ska-
la obecnie planowanego rabunkowego pozyskiwania drewna w Nadleśnictwie 
Brynek rodzi społeczny opór. Uświadomiono sobie, że status lasów chronionych 
jest fikcją.

W projekcie planu urządzania lasu na lata 2022–2031 dla Nadleśnictwa 
Brynek na stronie 3 można przeczytać, że lasy ochronne stanowią 15037,12 ha, 
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rezerwaty przyrody – 23,96 ha z całkowitej powierzchni, a lasy gospodarcze – 
zaledwie 728,04 ha. W świetle faktów związanych z wycinką trudno zrozumieć 
ten niby jasny podział.

Nie można zapominać, że na Śląsku ważniejsza od gospodarczej jest funkcja 
społeczna, kulturowa, zdrowotna i ekologiczna lasów.

Ponieważ do kompetencji Ministra Klimatu i Środowiska należy wpływ na 
decyzje kierownictwa Lasów Państwowych, proszę o udzielenie odpowiedzi na 
pytanie, czy plany wycinki na lata 2022–2031 w Nadleśnictwie Brynek są zgod-
ne z polityką ministerstwa w tej sprawie.

Jakie jest uzasadnienie dla tego typu działań, w opinii społecznej szkodliwych?

Z poważaniem 
Zygmunt Frankiewicz
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Trwa sezon grzewczy, ceny gazu dla odbiorców osiągają niespotykane wcze-

śniej poziomy, a jednocześnie wraz z końcem 2022 r. wygasa kontrakt jamalski 
zawarty pomiędzy PGNiG a Gazpromem Export na dostawę gazu. Z doniesień 
prasowych wynika, że kontrakt ten nie zostanie przedłużony. Największy nie-
pokój budzi fakt, że brakuje informacji czy komunikatów giełdowych, że PGNiG 
zawarł jakiekolwiek umowy na dostawę istotnych ilości gazu ziemnego po 2022 r. 
za pośrednictwem gazociągów, w tym również budowanego gazociągu Baltic 
Pipe, z wyjątkiem kontraktu z duńskim Ørsted na symboliczne ilości, ok. 1,1 mi-
liarda m3 na rok.

Zaniepokojenie budzi również fakt, że największy klient gazociągu jamal-
skiego Gazprom Eksport zaprzestał korzystania z gazociągu, pomimo iż z po-
rozumienia z dnia 27 stycznia 2010 r. (zawartego przez EuRoPol Gaz, PGNiG 
i Gazprom Export) wynika, że Gazprom Eksport zobowiązał się do przedłużenia 
obowiązywania kontraktu na tranzyt gazu do roku 2045.

W dniu 29 października 2010 r. Rzeczpospolita Polska i Federacja Rosyjska 
zawarły porozumienie, w którym ustaliły, że Gazprom Export wykorzysta moc 
przesyłową rurociągu jamalskiego do roku 2045 na poziomie 33 miliardów m3 
GOST w celu dostawy gazu do Europy Zachodniej.

Mając to wszystko na uwadze, zwracam się do Pana Premiera z następują-
cymi pytaniami.

1. W jaki sposób rząd planuje zabezpieczyć dostawę gazu do Rzeczypospolitej 
Polskiej, począwszy od początku roku 2023, w tym w szczególności skąd, z jakich 
kierunków planowane jest pozyskiwanie gazu?

2. Jaki będzie bieżący i perspektywiczny bilans gazu w Rzeczypospolitej 
Polskiej w najbliższych latach, w szczególności w latach 2023–2025?

3. Jakie umowy na dostawy gazu ziemnego po 2022  r. (z  wyjątkiem 
umów na dostawę LNG) zawarł PGNiG, aby pokryć krajowe zapotrzebowa-
nie na gaz, które w 2023 r. wyniesie ok. 19 miliardów m3 gazu ziemnego 
wysokometanowego?

4. Czy rząd ma wiedzę, w jaki sposób Gazprom Export ma zamiar wywią-
zywać się z wykorzystania mocy przesyłowej rurociągu jamalskiego ustalonej 
w porozumieniu z dnia 29 października 2010 r.?

5. Czy rząd zamierza podjąć czynności zmierzające do dochodzenia przez 
EuRoPol Gaz roszczeń względem Gazprom Export z tytułu opłat za przesył gazu 
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przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2006–2009 wobec nieprze-
dłużenia obowiązywania kontraktu na tranzyt gazu?

6. Jeżeli rząd zamierza podjąć czynności w tym zakresie, proszę o wskazanie, 
podjęcie jakich czynności jest planowane oraz w jakim terminie.

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Panie Premierze!
W dniu 15 czerwca 2021 r. rozpoczęła działalność firma Polskie Elektrownie 

Jądrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PEJ sp. z o.o.).
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o informacje o wszelkich 

podjętych przez spółkę PGE EJ 1 sp. z o.o. oraz jej następczynię, spółkę PEJ sp. 
z o.o., działaniach, decyzjach i zleconych opracowaniach od dnia rozpoczęcia ich 
działalności do chwili obecnej. Proszę o wskazanie, kiedy i jakie ważne opraco-
wania (np. raporty dotyczące oddziaływania na środowisko, raporty geologiczne 
i inne) powstały w okresie od powołania PGE EJ 1 sp. z o.o. Ile one kosztowały? 
Jak wygląda przewidywany harmonogram prac budowy pierwszego bloku ener-
getyki jądrowej do 2033 r.?

Stanisław Gawłowski 
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra aktywów państwowych jacka Sasina

Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o wykaz akcji i udziałów spółek lub zorganizowanych 

części przedsiębiorstw, które zajmują się wytwarzaniem energii elektrycznej lub 
cieplnej od podmiotów prywatnych, nabytych w latach 2016–2021 przez rząd 
RP lub spółki z udziałem Skarbu Państwa (PGE, Tauron, Enea, Energa i inne).

Proszę o informacje, za jaką kwotę zostały nabyte, kiedy, od kogo, jaki jest 
procent udziału Skarbu Państwa oraz jakie są dalsze plany w związku z naby-
tymi aktywami.

Stanisław Gawłowski 
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra aktywów państwowych jacka Sasina

Panie Ministrze!
Mając na uwadze realizację strategicznej inwestycji, jaką jest rozbudowa 

zakładów chemicznych w Policach, w ramach których jest realizowana umowa 
nr 01/PDH/2020 zawarta w dniu 29 stycznia 2020 r., zwracam się z niniejszym 
oświadczeniem celem wyjaśnienia szczegółów realizacji umowy stanowiącej 
ważny element działań strategicznego rozwoju przedmiotowego przedsiębior-
stwa z udziałem Skarbu Państwa.

1. Proszę o udostępnienie kopii SIWZ dla przedmiotowego zadania inwesty-
cyjnego wraz z kompletem wszystkich załączników.

2. Kiedy (data) GAP podpisało umowę z wykonawcą robót?
3. Proszę o przekazanie kopii przedmiotowej umowy.
4. Czy w ramach niniejszej umowy były podpisywane jakiekolwiek aneksy 

umowne lub porozumienia stron?
5. Proszę o przekazanie kopii przedmiotowych dokumentów.
6. W jakim trybie (zamówienia publiczne?) zlecono niniejsze prace?
7. Czy przedsiębiorstwo stosuje regulamin zamówień, czy stosuje procedury 

zamówień publicznych?
8. W przypadku stosowania regulaminu proszę o przekazanie kopii przed-

miotowego dokumentu wraz z ewentualnymi opiniami i ekspertyzami praw-
nymi dotyczącymi uzasadnienia niestosowania prawa zamówień publicznych.

9. Czy wykonawca posiadał i zgłosił podwykonawców? Jeżeli tak, to jakich, 
w jakim zakresie rzeczowym i kiedy? Proszę o przesłanie kopii zgłoszenia lub 
powiadomień w tym zakresie.

10. Proszę o udostępnienie kompletu wszystkich notatek i protokołów sporzą-
dzonych przez zamawiającego lub z jego udziałem z narad stron realizujących 
przedmiotową inwestycję.

11. Proszę o wskazanie składu osobowego zespołu realizującego i nadzoru-
jącego niniejsze zadanie inwestycyjne ze strony inwestora wraz z kopiami po-
siadanych ewentualnych uprawnień zawodowych.

12. Czy w trakcie realizacji dokonywano zmian zakresu rzeczowego realizacji 
zleconych prac? Jeżeli tak, to w jakim zakresie i kiedy?

13. Proszę o udostępnienie stosownych dokumentów w zakresie procedowa-
nia i zmiany zakresu rzeczowego realizowanych prac.

14. Czy w trakcie realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego 
pozyskiwano decyzje administracyjne? Jeżeli tak, to jakie i kiedy? Proszę o udo-
stępnienie kopii składanych wniosków oraz kopii przedmiotowych decyzji.
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15. Proszę o udostępnienie kopii protokołów odbiorów częściowych oraz pro-
tokołu odbioru końcowego przedmiotowego zadania inwestycyjnego (jeżeli za-
danie ukończono).

16. Proszę o udostępnienie kopii faktur wystawionych przez wykonawcę robót 
w ciągu realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego do dnia 10 stycznia 
2022 r.

17. Proszę o udostępnienie kopii oświadczeń ewentualnych podwykonawców 
dołączanych do dokumentów rozliczeń częściowych.

18. Proszę o udostępnienie oświadczeń ewentualnych podwykonawców o do-
konaniu rozliczeń całościowych przez wykonawcę robót dołączonych do doku-
mentacji rozliczenia końcowego przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

19. W jakiej wysokości i na jaki okres inwestor dysponuje zabezpieczeniem 
wniesionym przez wykonawcę robót?

20. Czy wykonawca zgłosił wniosek o wydanie pisemnego poświadczenia 
należytego wykonania robót?

Stanisław Gawłowski 
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oświadczenie złożone przez senatorów 
stanisława Gawłowskiego i Janusza Gromka

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra glińskiego

Panie Ministrze!
Media donoszą o zamknięciu internetowego angielskojęzycznego kanału in-

formacyjnego TVP World.
W związku z tym prosimy o odpowiedź na następujące pytania.
1. Jakie koszty pociągnęło za sobą uruchomienie kanału?
2. Jakie koszty pociągnęła za sobą reklama kanału w innych stacjach?
3. Jakie koszty będzie generował kanał TVP World po zaprzestaniu jego 

nadawania?
4. Ile osób zatrudniono dla TVP World?
5. Jakiej wysokości wynagrodzenia otrzymują pracownicy?
6. Jaki jest bilans finansowy całego przedsięwzięcia?
7. Które z kosztów działalności kanału nadają się do restrukturyzacji, w celu 

wykorzystania przez inne kanały TVP?
8. Jaką oglądalność miał kanał TVP World?

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski 
Janusz Gromek
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oświadczenie złożone przez senatorów 
stanisława Gawłowskiego i Janusza Gromka

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Panie Ministrze!
Spółka PKP pod koniec 2021 r. ogłosiła przetargi na 2 nowe przystanki 

w Koszalinie, które zostaną zlokalizowane w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego 
– Koszalin Północ przy ul. Batalionów Chłopskich, oraz wiaduktu drogowego 
– Koszalin Bukowe przy ul. Władysława IV. Z tych przystanków będzie można 
przemieszczać się na trasie Gdańsk Główny – Stargard.

Kolejne nowe przystanki zaplanowano w Kołobrzegu, jeden w Świdwinie.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następu-

jące pytania.
1. Jakie są terminy opracowania szczegółowych projektów?
2. Kiedy przystanki miałyby powstać?
3. Jaki jest harmonogram prac zarówno w Koszalinie, jak i w Kołobrzegu 

oraz Świdwinie?

Stanisław Gawłowski 
Janusz Gromek 
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka 

Panie Ministrze!
Budowa drogi ekspresowej S11 znalazła się w planach do realizacji w latach 

2007–2013. W sierpniu 2015 r. rząd wpisał budowę trasy szybkiego ruchu S11 na 
listę podstawową programu budowy dróg. Niestety PiS wykreślił budowę tej dro-
gi z planów rządowych, a na jej miejsce wprowadził S19, która miała przebiegać 
wzdłuż tzw. ściany wschodniej. Po paru latach S11 ponownie została wpisana na 
listę przez ten sam rząd, który wcześniej wykreślił tę inwestycję. 

W związku z przedstawioną sytuacją proszę o odpowiedź na następujące 
pytania.

1. Dlaczego budowa drogi S11 została wykreślona z rządowych planów?
2. Ile miała kosztować realizacja inwestycji w roku 2015, a ile będzie kosz-

tować teraz?

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski 
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Panie Ministrze!
W związku z obecnym oraz planowanym zakazem połowów różnych ga-

tunków ryb na Bałtyku (jednocześnie w związku z brakiem odpowiednich re-
kompensat finansowych za poniesione przez rybaków straty) uprzejmie proszę 
o udzielenie następujących informacji. 

Czy planuje Pan podjęcie działań, a jeżeli tak, to jakich? I w jakiej kwocie zo-
stanie udzielona pomoc?

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski 
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Panie Ministrze!
Mając na uwadze zatonięcie jednostki dozorowanej przez PRS w 2001 r., 

co spowodowało wykluczenie przedsiębiorstwa PRS ze stowarzyszenia IACS 
(International Association of Class Societies) aż do roku 2009 r., co z kolei przy-
czyniło się bezpośrednio do powstania znaczących strat finansowych przedsię-
biorstwa oraz utrudnień w działaniach rynkowych w tym okresie, zwracam się 
z niniejszym oświadczeniem celem wyjaśnienia działań zarządu przedmioto-
wego przedsiębiorstwa, stanowiących ważny element strategicznych działań 
handlu morskiego RP.

1. Kiedy (data) PRS złożyło wniosek o upoważnienie administracji morskiej 
Iranu do dokonywania przeglądów i inspekcji statków należących do armato-
rów irańskich?

2. Proszę o przekazanie kopii wniosku wraz z pisemnym potwierdzeniem 
jego złożenia.

3. Kiedy (data) PRS otrzymało niniejsze upoważnienie administracji mor-
skiej Iranu do dokonywania przeglądów i inspekcji statków należących do ar-
matorów irańskich?

4. Proszę o przekazanie kopii wniosku wraz z potwierdzeniem jego wpły-
nięcia do siedziby PRS.

5. Kiedy PRS rozpoczęło negocjacje z National Iranian Tanker Shipping Co. 
(NITS) w sprawie objęcia nadzorem klasowym (wraz z dokonywaniem czyn-
ności nadzorowych)? Proszę o wskazanie daty oraz dołączenie kopii pisemnego 
dowodu na podjęcie działań w tym terminie.

6. Kiedy PRS złożyło ofertę w przedmiotowej sprawie? Proszę o dołączenie 
kopii niniejszego dokumentu wraz z pisemnym potwierdzeniem złożenia go do 
biura NITS.

7. Jakie osoby ze strony PRS uczestniczyły w przygotowaniu i formułowaniu 
przedmiotowej oferty? Proszę o podanie imienia, nazwiska, daty zatrudnienia 
w PRS, pełnionej funkcji.

8. Czy PRS przy formułowaniu przedmiotowej oferty korzystał z podmio-
tów lub osób zewnętrznych? Proszę o wskazanie niniejszych podmiotów i osób 
oraz załączenie kopii umów, na podstawie których świadczono niniejsze usługi.

9. Czy przedmiotowe podmioty lub osoby zewnętrzne świadczyły już wcze-
śniej jakiekolwiek usługi lub zlecenia? Jeżeli tak, to kiedy? Proszę o dołączenie 
kopii stosownych umów lub zleceń.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 35. posiedzenia Senatu

348

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

10. Proszę o udostępnienie kopii całościowej dokumentacji analizy ryzyka, 
którą sporządzono w czasie przygotowywania przedmiotowej oferty, zwłaszcza 
w zakresie:

– ewentualnego złego stanu technicznego jednostek;
– możliwości uszkodzenia jednostek na wypadek wznowienia sankcji eko-

nomicznych przez USA w stosunku do Iranu;
– posiadanego aktualnego doświadczenia zatrudnionej kadry technicznej 

do obsługi niniejszej umowy;
– obciążenia finansowego przedsiębiorstwa PRS w przypadku błędu w re-

alizacji niniejszej umowy (np. katastrofy morskiej spowodowanej złym stanem 
technicznym jednostek) z powództwa firmy ubezpieczeniowej dla przedmioto-
wych jednostek;

– uczestnictwa przedmiotowych jednostek w procederze przemytu ropy naf-
towej, embargo, sankcji na dostawę ropy przez Iran nałożonych przez USA lub 
ONZ.

11. Proszę o wskazanie z imienia i nazwiska, wraz z określeniem kwalifikacji 
zawodowych, rodzaju umowy, daty jej zawarcia oraz miejsca zatrudnienia, osób 
mających doświadczenie w inspekcjach oraz prowadzeniu i sprawowaniu nadzo-
ru klasowego nad jednostkami pływającymi typu tankowiec, klasy co najmniej: 
VLCC Deep Sea, Suezmax, o możliwości transportu nie mniejszej niż 100 tysięcy 
ton ropy naftowej, pozostających w dyspozycji PRS na dzień 1 sierpnia 2018 r.

12. Proszę o udostępnienie kopii oferty oraz umowy, ewentualnie umów, na 
dozorowanie wszystkich jednostek bandery irańskiej – stan na grudzień 2021 r.

13. Czy po złożeniu ofert były prowadzone negocjacje? Kto z ramienia PRS 
prowadził niniejsze negocjacje i jakie były ich wyniki? Proszę o udostępnienie 
protokołów z przeprowadzonych negocjacji.

14. Czy w postępowaniu na sprawowanie niniejszej usługi były składane 
oferty przez inne podmioty, np. przez China Classification Society (obecny kla-
syfikator dla pozostałych tankowców pozostających własnością Iranu)?

15. Czy w przedmiotowej sprawie, złożenia ofert oraz podpisania umów, 
jednostka nadzorująca PRS wykonała kontrolę zarządczą? Jeżeli tak, to proszę 
o udostępnienie kopii protokołu pokontrolnego. Jaki był skład osobowy komisji?

16. Jakie są to jednostki (tankowce)? Proszę o wskazanie nazwy, przyznane-
go kodu numerycznego IMO, roku produkcji, miejsca budowy oraz wskazanie 
podmiotu sprawującego nadzór klasowy nad budową przedmiotowej jednostki.

17. Proszę o wskazanie z imienia i nazwiska, wraz z określeniem kwalifika-
cji zawodowych, rodzaju umowy, daty jej zawarcia oraz miejsca zatrudnienia, 
osób mających doświadczenie w inspekcjach oraz prowadzeniu i sprawowaniu 
nadzoru klasowego nad jednostkami pływającymi typu tankowiec, klasy co 
najmniej: VLCC Deep Sea, Suezmax, o możliwości transportu nie mniejszej 
niż 100 tysięcy ton ropy naftowej, pozostających w dyspozycji PRS na dzień 
31 grudnia 2021 r.

18. Proszę o wskazanie, dla każdej przedmiotowej jednostki objętej nadzorem, 
wszystkich czynności dozorowych oraz dat ich wykonania w trakcie przejmowa-
nia jednostek pod sprawowanie nadzoru klasowego w ramach raportu otwarcia 
(przejęcia) wraz z określeniem składu kadry dokonującej niniejszych czynności.

19. Proszę o przekazanie informacji, jakie towarzystwa ubezpieczeniowe za-
warły umowy na ubezpieczenie przedmiotowych jednostek, tankowców, w chwili 
ich przejmowania pod nadzór klasowy oraz na dzień 31 grudnia 2021 r. Proszę 
o załączenie kopii polis.

20. Proszę o udostępnienie pełnej dokumentacji z pierwszych przeprowadzo-
nych po przejęciu pod nadzór klasowy wyników badań w zakresie:
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– stanu technicznego kadłuba (ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów 
grubości poszycia kadłuba, inspekcji podwodnej, raportów z przekroczenia na-
prężeń sił tnących i momentów zginających kadłuba);

– stanu technicznego silnika (ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru sprę-
żania na cylindrach, drgania wału napędowego);

– składu oraz stanu instalacji przeciwpożarowej dla poszczególnych 
jednostek.

21. Kiedy PRS otworzyło swoje biuro w Iranie? Jaki jest jego adres, powierzch-
nia i obecne wyposażenie techniczne?

22. Jaki jest obecnie skład personalny biura PRS w Iranie? Proszę o podanie 
imienia, nazwiska, funkcji, kopii umowy o zatrudnienie.

23. Jakie są koszty, z podziałem na okresy roczne, utrzymania biura w Iranie? 
Jaka jest struktura wydatków finansowych z podziałem na wydatki osobowe, 
wydatki na wynajem pomieszczeń biura, transport, usługi zewnętrzne, zakup 
i konserwację sprzętu używanego przez biuro?

24. Proszę o udostępnienie kompletnej kopii seaman’s work book (książeczki 
żeglarskiej) pana Marka Gróbarczyka.

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski 
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oświadczenie złożone przez senatorów 
stanisława Gawłowskiego, Janusza Gromka  

i Joannę sekułę

oświadczenie skierowane do minister klimatu i środowiska  
anny Moskwy

Szanowna Pani Minister!
Jesienią 2021 r. w Budapeszcie odbyła się Wystawa Światowa Łowiectwa 

i Przyrody – „One with Nature” („Wspólnie z naturą”).
W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na następujące pytania.
1. Kto ze strony polskiej wziął udział w wystawie?
2. Jaki był cel udziału w wydarzeniu? Co uzyskano?
3. Jakie były koszty delegacji?
4. Jakie były koszty polskiej ekspozycji?

Stanisław Gawłowski 
Janusz Gromek 
Joanna Sekuła 
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oświadczenie złożone przez senatorów 
stanisława Gawłowskiego, Janusza Gromka  

i Joannę sekułę 

oświadczenie skierowane do prezesa narodowego banku Polskiego  
adama glapińskiego

Panie Prezesie!
W nawiązaniu do materiału reportera Radia ZET Mariusza Gierszewskiego 

z dnia 29 grudnia 2021 r. pt. „Jak się robi karierę w NBP? Radio ZET ujawnia 
tajemnice dworu Glapińskiego” zwracam się do Pana Prezesa z wnioskiem o wy-
jaśnienia i odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy procesy rekrutacji pracowników instytucji są prowadzone obiektyw-
nie i niezależnie?

2. Czy to prawda, że Pana najbliższa współpracownica K. S. bez pełnego 
wykształcenia wyższego została zastępcą dyrektora pana gabinetu, a bez obo-
wiązkowego ukończenia studiów podyplomowych MBA stała się członkiem rady 
nadzorczej spółki KDPW (przez rok zasiadała w radzie KDPW, nie spełniając 
wymogów ustawy)?

3. Czy to prawda, że dyrektor Departamentu Komunikacji P. T. w tym sa-
mym czasie, kiedy był zatrudniony w banku, występował w mediach także jako 
menedżer wokalistki M. Ł.-S.?

4. Czy P. T. łączą jakieś więzy rodzinne z Panem Prezesem i znajomości 
prywatne z dyrektorem Departamentu Cyberbezpieczeństwa i naczelnikiem 
Wydziału Multimediów NBP?

Stanisław Gawłowski 
Janusz Gromek 
Joanna Sekuła 
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oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

oświadczenie skierowane do ministra finansów  
tadeusza kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszę o udzielenie informacji o kosztach przeprowadzenia me-

dialnej kampanii informacyjnej na temat projektu Polski Ład w 2020 i 2021 r. 
Proszę o podanie łącznego kosztu przeprowadzenia kampanii oraz szczegóło-
wych kosztów z rozróżnieniem na poszczególne media: radio, prasa, telewizja, 
billboardy, ulotki. Proszę również o przedstawienie kosztów realizacji tej kam-
panii z podziałem na reklamy w telewizji publicznej oraz w telewizyjnych sta-
cjach komercyjnych.

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, czy osoby zaszczepione przeciw 

COVID-19 mogą nadal transmitować wirusa i zakażać osoby, które miały z nimi 
bezpośredni kontakt.

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 liczby dzieci i nastolatków 

chorujących na COVID-19 w Polsce w 2021 r.
Proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Ile osób w wieku 0–4 lat w 2021 r.:
– było zakażonych wirusem COVID-19,
– poddanych zostało hospitalizacji w wyniku zakażenia COVID-19,
– zmarło w wyniku zachorowania na COVID-19,
– zmarło w wyniku zachorowania na COVID-19, ale miało także choroby  

          współistniejące?
2. Ile osób w wieku 5–11 lat w 2021 r.:
– było zakażonych wirusem COVID-19,
– poddanych zostało hospitalizacji w wyniku zakażenia COVID-19,
– zmarło w wyniku zachorowania na COVID-19,
– zmarło w wyniku zachorowania na COVID-19, ale miało także choroby  

          współistniejące,
– zostało w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19,
– miało niepożądane odczyny poszczepienne w wyniku przyjęcia którejkol-      

         wiek szczepionki na COVID-19,
– zmarło w wyniku przyjęcia którejkolwiek szczepionki na COVID-19?
3. Ile osób w wieku 12–18 lat w 2021 r.:
– było zakażonych wirusem COVID-19,
– poddanych zostało hospitalizacji w wyniku zakażenia COVID-19,
– zmarło w wyniku zachorowania na COVID-19,
– zmarło w wyniku zachorowania na COVID-19, ale miało także choroby  

          współistniejące,
– zostało w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19,
– miało niepożądane odczyny poszczepienne w wyniku przyjęcia którejkol- 

          wiek szczepionki na COVID-19,
– zmarło w wyniku przyjęcia którejkolwiek szczepionki na COVID-19?
4. Ile osób (łącznie) w wieku 0–17 lat w 2021 r.:
– było zakażonych wirusem COVID-19,
– poddanych zostało hospitalizacji,
– zmarło w wyniku zachorowania na COVID-19,
– zmarło w wyniku zachorowania na COVID-19, ale miało także choroby  

          współistniejące,
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– zostało w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19,
– miało niepożądane odczyny poszczepienne w wyniku przyjęcia którejkol- 

          wiek szczepionki na COVID-19,
– zmarło w wyniku przyjęcia którejkolwiek szczepionki na COVID-19?

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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oświadczenie złożone 
przez senator agnieszkę Gorgoń-komor

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Kilka dni temu na nowo powstałym budynku Beskidzkiej Izby Lekarskiej 

w Bielsku-Białej dokonano aktu wandalizmu. Sprawcy czynu dopuścili się na-
ruszenia art. 288 kodeksu karnego, a sprawa została zgłoszona na Policję.

Sprawcy napisali na elewacji budynku „faszyzm medyczny” oraz „big pharma 
dogs”, a także użyli symbolu Polski Walczącej, co jest oburzające. Posługiwanie 
się przy aktach wandalizmu symbolem nadziei na odzyskanie niepodległości 
Polski okupowanej przez nazistowskie Niemcy w czasie II wojny światowej jest 
absolutnie niedopuszczalne. To już kolejny tego typu atak osób sprzeciwiających 
się szczepieniom przeciwko COVID-19. W trakcie trwania pandemii otrzyma-
liśmy wiele wyrazów wdzięczności od naszych obywateli, co motywuje nas do 
dalszej pracy na rzecz walki z wirusem. Jednakże są też tacy, którzy dopuszczają 
się szykanowania medyków i pracowników ochrony zdrowia oraz dokonywania 
chuligańskich manipulacji. Obraźliwe napisy to nie pierwsza tego typu sytuacja. 
Pół roku temu podpalono punkt szczepień w Zamościu.

Takie zdarzenia są niedopuszczalne, dlatego wzywam Pana Ministra do pod-
jęcia pilnych i skutecznych działań zapobiegających dalszym atakom przeciw-
ników szczepień. Dołączam tym samym do stanowiska prezesów okręgowych 
rad lekarskich i domagam się jednoznacznego stanowiska popierającego szcze-
pienia przeciw COVID-19.

Z wyrazami szacunku 
Agnieszka Gorgoń-Komor
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława karczewskiego

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy w ministerstwie trwają 

prace nad zmianą ustawy – Prawo wodne polegające na umożliwieniu stoso-
wania w Polsce energooszczędnych i przyjaznych środowisku instalacji ATES 
(aquifer thermal energy storage).

Instalacje ATES bardzo szybko rozwijają się w Europie, głównie w Holandii, 
gdzie wybudowano już kilkanaście tysięcy takich instalacji, w większości po 
kilka megawatów każda.

Według danych geologicznych większość terenów Polski ma złoża wodonośne 
odpowiednie do budowy ATES. Instalacje te są neutralne dla środowiska, gdyż 
ta sama ilość wody, która jest pobierana do ogrzewania lub klimatyzacji różnego 
rodzaju obiektów, jest po kilku miesiącach z powrotem wprowadzana do tej sa-
mej warstwy wodonośnej. Woda nie jest zużywana, gdyż jest tylko czynnikiem 
nośnym energii cieplnej i chłodzenia.

Umożliwiając stosowanie technologii ATES, zwiększylibyśmy konkurencyj-
ność polskiej gospodarki. Znacząco zmniejszona zostałaby także emisja CO2. 
Koszty stosowania tej technologii są znacznie niższe niż koszty gazu i ener-
gii elektrycznej. Instalacje te mogą mieć zastosowanie zarówno w budynkach 
przedsiębiorstw czy instytucji publicznych, jak i w budynkach mieszkalnych.

Informuję, że oświadczenie o podobnej treści zostało złożone do ministra 
klimatu i środowiska.

Z wyrazami szacunku 
Stanisław Karczewski
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława karczewskiego

oświadczenie skierowane do minister klimatu i środowiska  
anny Moskwy

Szanowna Pani Minister!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy w ministerstwie trwają 

prace nad zmianą ustawy – Prawo wodne polegające na umożliwieniu stoso-
wania w Polsce energooszczędnych i przyjaznych środowisku instalacji ATES 
(aquifer thermal energy storage).

Instalacje ATES bardzo szybko rozwijają się w Europie, głównie w Holandii, 
gdzie wybudowano już kilkanaście tysięcy takich instalacji, w większości po 
kilka megawatów każda.

Według danych geologicznych większość terenów Polski ma złoża wodonośne 
odpowiednie do budowy ATES. Instalacje te są neutralne dla środowiska, gdyż 
ta sama ilość wody, która jest pobierana do ogrzewania lub klimatyzacji różnego 
rodzaju obiektów, jest po kilku miesiącach z powrotem wprowadzana do tej sa-
mej warstwy wodonośnej. Woda nie jest zużywana, gdyż jest tylko czynnikiem 
nośnym energii cieplnej i chłodzenia.

Umożliwiając stosowanie technologii ATES, zwiększylibyśmy konkurencyj-
ność polskiej gospodarki. Znacząco zmniejszona zostałaby także emisja CO2. 
Koszty stosowania tej technologii są znacznie niższe niż koszty gazu i ener-
gii elektrycznej. Instalacje te mogą mieć zastosowanie zarówno w budynkach 
przedsiębiorstw czy instytucji publicznych, jak i w budynkach mieszkalnych.

Informuję, że oświadczenie o podobnej treści zostało złożone do ministra 
infrastruktury.

Z wyrazami szacunku 
Stanisław Karczewski
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława karczewskiego

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra rolnictwa i rozwoju wsi henryka kowalczyka

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się z  uprzejmą prośbą do Pana Premiera o  informację, czy 

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad wprowadzeniem 
możliwości sygnowania marką „Produkt Polski” produktów wytwarzanych 
przez polskich rolników i ogrodników, ale niebędących żywnością. Przykładem 
są drzewa, krzewy, kwiaty, nasiona i inne. 

Możliwość oznakowania w ten sposób polskich produktów przyczyni się do 
znacznego zwiększenia sprzedaży wielu produktów rolnych i produktów z dzia-
łów specjalnych produkcji rolnej.

Z wyrazami szacunku 
Stanisław Karczewski
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oświadczenie złożone 
przez senatora kazimierza kleinę

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Przygotowujemy się do rozwoju branży offshore na Morzu Bałtyckim. 

Z niepokojem obserwuję brak postępów w pracach nad portem instalacyjnym 
w Gdyni oraz portami serwisowymi w Ustce i Łebie, dlatego kieruję do Pana 
zapytania.

Czy przewiduje Pan Premier rozbudowę portów w Łebie i Ustce jako portów 
serwisowych wspierających port instalacyjny w Gdyni?

Proszę o informację o postępie prac nad rozbudową portu instalacyjnego.
Jakie są przewidywane terminy ukończenia budowy portu instalacyjnego 

w Gdyni oraz portów serwisowych w Łebie i Ustce? Czy potwierdza Pan termi-
ny zawarte w Krajowym Planie Odbudowy?

Jakie jest ryzyko możliwości przejścia polskiej branży offshore pod obsługę 
portów zagranicznych, m.in. na Bornholmie? Czy w ogóle widzi Pan Premier 
takie zagrożenie?

Ze względu na to, iż zabrakło konkretnej i precyzyjnej odpowiedzi na oświad-
czenie złożone przeze mnie na 22. posiedzeniu Senatu, pytam, jaki jest szcze-
gółowy harmonogram prac w wymienionych portach (tj. Gdyni, Łebie i Ustce).

Jakie działania są podejmowane w celu wsparcia polskich rybaków, którzy ze 
względu na regulacje dotyczące połowu pozostają obecnie w porcie? Przypomnę 
tutaj o oświadczeniu złożonym podczas 23. posiedzenia Senatu, na które nie 
było odpowiedzi.

Proszę o określenie możliwości budowy w polskich stoczniach statków typu 
CTV (crew transfer vessels), takich jak katamarany, oraz wsparcia tymi stat-
kami rybaków, którzy mogliby odnaleźć się w branży offshore, zapewniając 
wsparcie logistyczne w zakresie transportu brygad technicznych oraz sprzętu 
na morskie farmy wiatrowe.

W naszym kraju istnieją stocznie mające doświadczenie w budowaniu stat-
ków typu SOV oraz CTV i wielu innych służących branży offshore. Bez progra-
mów wsparcia wymienione statki będą budowane w stoczniach zagranicznych.

Kazimierz Kleina
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana filipa libickiego

oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
Zwróciła się do mnie pani M. P., przedstawiając następującą sprawę. Zacytuję 

fragment jej listu.
„Dzień dobry, Panie Senatorze. Chciałam dopytać w związku z zamieszaniem 

wokół Polskiego Ładu. Jeżeli mam czasową rentę z tytułu niezdolności do pra-
cy i pracuję (złożyłam PIT-2), to czy prawdą jest, że pracujące osoby pobierające 
częściowo zmniejszoną rentę z uwagi na ulgę 425 zł, będą musiały faktycznie 
mniej o tę kwotę dostać miesięcznie w pracy? Czy oznacza to, że zmniejszą się 
o tę kwotę moje pobory? Mówi się tylko o emerytach mundurowych. Bardzo 
będę wdzięczna za poruszenie tej kwestii”.

Bardzo proszę o stosowne wyjaśnienia w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Jan Filip Libicki 
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oświadczenie złożone 
przez senator Beatę małecką-liberę

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę zdecydowanie wyrazić zaniepokojenie brakiem działań ze strony kie-

rowanego przez Pana urzędu (będącego organem wyższego stopnia, a zarazem 
naczelnym w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego 
w stosunku do dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie), zmie-
rzających do zatrzymania niewłaściwego sposobu likwidacji kopalni „Olkusz 
– Pomorzany”, którą nadzoruje ww. dyrektor. Z uwagi bowiem na przyjęcie 
niewłaściwego sposobu likwidacji kopalni – jak wskazują ekolodzy oraz eks-
perci – ma dojść do katastrofy ekologicznej na tym obszarze, a zagrożenia nie 
widzi organ nadzorujący.

Sposób ten bowiem, tj. likwidacja wyrobiska górniczego poprzez jego zato-
pienie wodami z dopływu naturalnego (będącego skutkiem zaprzestania od-
wodnienia, a tym samym zaprzestania zrzutu do cieków powierzchniowych), 
nie nadaje się w tym przypadku. W przypadku kopalni „Olkusz – Pomorzany” 
należało wybrać metodę zatapiania sterowanego (w pełni kontrolowanego) za-
miast samoistnego, ponieważ w tym przypadku zachodzi konieczność ochrony 
cennych ekosystemów wód rzecznych, z jednoczesnym podjęciem działań za-
bezpieczających zrzut odpowiednich ilości wód do cieków powierzchniowych 
w celu zapewnienia w nich przepływu nienaruszalnego.

W efekcie natomiast realizacji planu likwidacji kopalni z zastosowaniem do-
tychczasowego sposobu dojdzie do całkowitego osuszenia rzek Sztoła (od miej-
sca zrzutu na wschód od Bukowna, aż do ujścia do Białej Przemszy) i Biała (od 
zrzutu do ujścia do Białej Przemszy) oraz do znacznych szkód w środowisku 
w postaci zagłady ekosystemu z cennymi zbiorowiskami roślin i zwierząt. Do 
tego dochodzą również zagrożenia podtopieniami dla sąsiednich gmin. Skutki 
odczuwalne dla tego obszaru mają objąć co najmniej kilkadziesiąt lat, a koszty 
wiążące się z odbudową środowiska naturalnego szacowane są na co najmniej 
setki milionów złotych.

W mojej ocenie zachodzi pilna potrzeba natychmiastowego podjęcia dzia-
łań zmierzających do zaprzestania likwidacji kopalni w dotychczasowy sposób, 
przynajmniej do czasu wypracowania gruntownej analizy jej skutków oraz oce-
ny alternatywnej metody jej zamknięcia.

Z wyrazami szacunku 
Beata Małecka-Libera
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oświadczenie złożone 
przez senatora adama szejnfelda

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Początek roku zaskoczył wszystkich radykalnym wzrostem cen gazu. 

Odbiorców indywidualnych, gospodarstwa domowe zszokował wzrost ceny 
o 54%, ale bardzo wiele spośród osób będących odbiorcami indywidualny-
mi, jeśli zamieszkują w spółdzielniach mieszkaniowych albo wspólnotach 
mieszkaniowych, dotknął wzrost cen znacznie wyższy, bo wynoszący kil-
kaset procent, a w niektórych przypadkach sięgający pułapu prawie tysiąca  
procent.

W bardzo złej sytuacji znaleźli się także przedsiębiorcy, w tym polskie małe, 
często rodzinne firmy, którym zafundowano wzrost cen gazu na poziomie 
300–400%. Czy wszyscy przetrwają tak drastyczne podwyżki, trudno dzisiaj 
powiedzieć, ale jeśli nawet, to na pewno ze szkodą dla swoich odbiorów, koope-
rantów i klientów. Dla nich wszystkich wzrosną bowiem ceny świadczonych 
usług i towarów.

Niestety, ta dramatycznie niebezpieczna sytuacja dotknie także samorząd 
terytorialny i jego jednostki organizacyjne. Reprezentanci JST zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski wystosowali do Pana Premiera 
pismo. Czytamy w nim m.in.: „Podmioty gospodarcze wzrost kosztów paliwa ga-
zowego zrównoważą podniesieniem cen swoich produktów czy usług. Instytucje 
samorządowe takich działań podjąć nie mogą. Samorządy lokalne, konstruując 
budżety na rok 2022, w większości przypadków nie miały podstaw do ujęcia 
w nim takich podwyżek cen gazu jak te, które stają się faktem i są kolejnym, 
niemałym obciążeniem dla finansów samorządowych”.

„Wiemy, że prowadzone są prace legislacyjne nad rozwiązaniami włą-
czającymi spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe do grupy konsumentów 
indywidualnych, dla których przewidziane są specjalne, obniżone taryfy. 
Biorąc pod uwagę ów fakt oraz wpływ podwyżek również na budżety insty-
tucji samorządowych, zwracam się do Pana Premiera z prośbą o włączenie do 
projektowanych rozwiązań również podmiotów samorządowych, tj. szkoły, 
przedszkola, szpitale, domy pomocy społecznej, samorządowe instytucje kul-
tury itp. Wszystkie te instytucje nie mają szans, by samodzielnie zrównowa-
żyć rosnące koszty ogrzewania, a brak pomocy ze strony państwa postawi je 
w jeszcze trudniejszej sytuacji finansowej” – napisał do Pana Premiera bur-
mistrz Jacek Gursz, prezes SGiPW.

W związku z powyższym chcę zapytać Pana Premiera, czy – a jeśli tak, to 
kiedy i jak – chce Pan Premier rozwiązać problem, o którym mowa w niniejszym 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 35. posiedzenia Senatu

364

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

oświadczeniu, w tym ten dotyczący sytuacji samorządów i podmiotów im podle-
głych, takich jak np. szkoły, przedszkola, jednostki kultury, domy pomocy spo-
łecznej, szpitale.

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld
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oświadczenie złożone przez senatorów  
wadima Tyszkiewicza i krzysztofa kwiatkowskiego

oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
W trosce o dobro Skarbu Państwa, podatników, klientów oraz indywidual-

nych akcjonariuszy spółek z udziałem Skarbu Państwa i funduszy emerytal-
nych zwracamy się z prośbą o uzupełnienie informacji na temat działalności 
wszelkich nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
fundacji powiązanych ze spółkami Skarbu Państwa bezpośrednio lub pośred-
nio (np. fundacji podmiotów zależnych krajowych i zagranicznych w ramach 
grup kapitałowych i podmiotów w trakcie fuzji, akwizycji itp.), ze szczególnym 
uwzględnieniem Fundacji Orlen oraz fundacji powiązanych ze spółkami gieł-
dowymi (w szczególności z WIG20 – Lotos, PGE, JSW, KGHM, Orange, Pekao, 
PGNiG, PKO BP, PZU, Tauron), a także spółek o istotnym znaczeniu dla go-
spodarki (Poczta Polska, ARP, GPW, Grupa Azoty, Krajowa Spółka Cukrowa, 
ENEA, PKP, PAP, Polska Grupa Górnicza, Polska Grupa Zbrojeniowa, PWPW, 
PFR, PHN, PHO, Police, Polskie Radio, TVP, Węglokoks). Informacje o działa-
niach organizacji pozarządowych powinny być jawne, kompletne i przejrzyste. 
Fundacje nie mogą zasłaniać się tajemnicą handlową. Informacje zawarte w ra-
portach i sprawozdaniach nie są wyczerpujące i nie zawierają odpowiedzi na 
postawione niżej pytania.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:
1. Jak wygląda zestawienie wszystkich przedsięwzięć, projektów, darowizn 

Fundacji Orlen oraz innych fundacji powiązanych bezpośrednio lub pośrednio 
ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa i spółkami giełdowymi, przewyższają-
cych wydatki w kwocie 100 tysięcy zł łącznie na projekt, również w przypadku 
nakładów wielorazowych w okresie 2016–2021?

2. Jakie były w poszczególnych latach – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 – 
koszty działalności, wydatki, budżety CSR (społeczna odpowiedzialność bizne-
su), darowizn, sponsoringu, eventów, marketingu, PR, zarządu, reprezentacji, 
wynagrodzeń, administracji oraz liczby etatów w podziale na zarządy i pracow-
ników w Fundacji Orlen oraz innych fundacjach powiązanych bezpośrednio lub 
pośrednio ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa i spółkami giełdowymi? Jakie 
były główne pozycje budżetowe oraz jakie są uzasadnienia i efekty poszczegól-
nych zmian budżetowych (np. 20-krotnego wzrostu wydatków Fundacji Orlen 
w roku 2020 vs. rok 2016)? Jak zmieniały się cele strategiczne w ww. obszarach? 
Jakie są główne działania, zasady ich doboru, ich efekty?

3. Jakie środki zostały przekazane, niezależnie od formy, w latach 2018–2021 
przez Fundację Orlen oraz inne fundacje powiązane bezpośrednio lub pośrednio 
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ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa i spółkami giełdowymi na rzecz fun-
dacji, organizacji, firm i wszelkich innych wydarzeń oraz przedsięwzięć powią-
zanych z Danielem Obajtkiem i jego bliskimi oraz z Pcimiem?

4. Jakie środki zostały przekazane, niezależnie od formy, w latach 2018–2021 
przez Fundację Orlen oraz inne fundacje powiązane bezpośrednio lub pośrednio 
ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa i spółkami giełdowymi na rzecz innych 
spółek z udziałem Skarbu Państwa, z uwzględnieniem fundacji i grupy kapi-
tałowej, oraz na rzecz wszelkich urzędów, organów i instytucji państwowych?

5. Jakie środki zostały przekazane, niezależnie od formy, w latach 2016–2021 
przez Fundację Orlen oraz inne fundacje powiązane bezpośrednio lub pośrednio 
ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa i spółkami giełdowymi na fundacje, 
firmy, wydarzenia i wszelkie inne instytucje oraz przedsięwzięcia ojca Tadeusza 
Rydzyka (m.in. Lux Veritatis), a także inne organizacje powiązane z Kościołem? 
Jakie jest uzasadnienie przekazywania tych środków?

6. Jakie środki zostały przekazane, niezależnie od formy, w latach 2016–2021 
przez Fundację Orlen oraz inne fundacje powiązane bezpośrednio lub pośred-
nio ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa i spółkami giełdowymi na fundacje 
i wszelkie inne instytucje, przedsięwzięcia itp. powiązane z politykami partii 
rządzącej oraz managerami spółek z udziałem Skarbu Państwa, z bliskimi, zna-
jomymi i rodzinami ww. osób (m.in. Solidarność Walcząca), a także na wydarze-
nia z udziałem polityków (wiece, dożynki spotkania polityków z mieszkańcami 
itd.)? Co dokładnie obejmowały działania dla społeczności lokalnych i z jakimi 
wydarzeniami były powiązane?

7. Z iloma pracownikami rozstały się za wypowiedzeniem i za porozumie-
niem stron w latach 2017–2021 Fundacja Orlen oraz inne fundacje powiązane 
bezpośrednio lub pośrednio ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa? Według 
jakich kryteriów dobierano pracowników do zakończenia współpracy? Na jakich 
zasadach przyjmowano nowych pracowników? Jakie są procedury rekrutacji, 
gdzie i na jaki okres zamieszczano ogłoszenia o rekrutacji? Jak się kształtują wy-
nagrodzenia kadry przyjętej w latach 2017–2021 w stosunku do wynagrodzeń 
kadry pozostałej, zatrudnionej w latach poprzednich? Jak zmieniały się wyna-
grodzenia członków zarządów fundacji?

Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego wcisłę

oświadczenie skierowane do ministra finansów  
tadeusza kościńskiego

Tarcza antykryzysowa ma chronić przed skutkami epidemii przedsiębiorców 
najbardziej zagrożonych ograniczeniami i zachowaniami społecznymi gene-
rowanymi przez koronawirusa. Taką działalnością jest na pewno sektor ga-
stronomii, rozrywki, rekreacji w zamkniętych pomieszczeniach, organizacji 
uroczystości, w tym uroczystości rodzinnych, np. wesel.

W rozporządzeniu, które wskazuje branże mogące liczyć na wsparcie od 
1 stycznia br., są wskazane 3 kody PKD: 56.30.Z – Przygotowywanie i podawa-
nie napojów; 93.29A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc 
do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych 
w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 93.29.Z – 
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Problem w tym, że PKD 
93.29.Z została w 2021 r. zastąpiona kodami PKD 93.29.A i PKD 93.29.B, a kod 
93.29.B nie został w nowej tarczy uwzględniony.

Przedsiębiorca, który zwrócił się do mnie z interwencją, założył działal-
ność w marcu 2021 r. – w czasie, gdy zamykano przyjmowanie wniosków 
z PKD 93.29.Z Zrejestrował zatem działalność pod kodem 93.29.B, która 
nie jest objęta tarczą, chociaż ta sama działalność zarejestrowana nieco 
wcześniej na kodzie 93.29.Z może z tarczy skorzystać. Działalność dotyczy 
organizacji wesel i ślubów. Jest to sfera wybitnie czuła na ograniczenia epide- 
miczne.

Panie Ministrze, jestem przekonany, że pominięcie wsparciem części przed-
siębiorców prowadzących działalność objętą kodem 93.29.Z tylko dlatego, że nie 
mogli się pod nim zarejestrować, jest dla nich krzywdząca.

1. Proszę o uzupełnienie rozporządzenia o wsparciu tarczą antykryzysową 
o działalność o kodzie 93.29.B, tym bardziej że rzeczywiście prowadzący dzia-
łalność bardzo jednostkową, wymagającą stosowania ostrych reżimów sanitar-
nych (wesela), w konfrontacji np. z prowadzeniem pokojów zagadek, znanych 
jako escape room, stają przed znacznie trudniejszym wyzwaniem, by utrzymać 
swoją firmę.

2. Proszę o przeanalizowanie negatywnej decyzji Powiatowego Urzędu 
Pracy w Elblągu, odrzucającej wniosek o udzielenie dotacji firmie A. J. Wedding 
Planner (NIP: (…)). Pan A. J. rozpoczął działalność 2 marca 2021 r., czyli w okresie, 
w którym jego zakres działalności był objęty kodem 93.29.Z, a firmy, które z tym 
kodem są zarejestrowane, pomoc otrzymują. Był to jednak okres wygaszania 
tego kodu i zastępowania go kodami 93.29.A i 93.29.B. De facto część przedsię-
biorców wykonujących ten sam zakres działalności została objęta wsparciem, 
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a część została go pozbawiona. Wydaje się, że w okresie przejściowym wszystkie 
firmy powinny być traktowane tak samo.

Jestem przekonany, że ministerstwo po analizie dokona korekt, które ułatwią 
przetrwanie tej grupie – zwykle niewielkich – przedsiębiorców, a wspomnia-
ny przypadek konkretnego przedsiębiorcy zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 35. posiedzenia Senatu

369

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

 
 
 
 
 

oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego wcisłę

oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego 
zbigniewa ziobry

Szanowny Panie Ministrze i Prokuratorze Generalny!
Z największym niepokojem interweniuję w sprawie sytuacji wokół stanowi-

ska dyrektora Sądu Rejonowego w B. Niedopuszczalne jest dla mnie powołanie 
na stanowisko osoby, przeciwko której toczyło się postępowanie karne. Dyrektor 
sądu to niezwykle ważne stanowisko. Na podstawie ustawy – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych kieruje on działalnością administracyjną sądu, ma za-
pewnić sprawne funkcjonowanie sądu, tak aby sąd ten mógł wykonywać swoje 
zadania ustawowe. Dyrektor wykonuje także zadania w zakresie finansowym 
i kontrolnym, gospodaruje mieniem Skarbu Państwa, jest zwierzchnikiem służ-
bowym „nieprawniczych” pracowników sądu, a także zajmuje się kwestiami 
dotyczącymi rozmieszczenia sędziów i liczby etatów w sądzie. Na dodatek na 
podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości określającego regulamin 
urzędowania sądów powszechnych pełni on nadzór nad pracami jednostek or-
ganizacyjnych sądu i je koordynuje, a także odpowiada za bezpieczeństwo i od-
powiednie warunki pracy w jednostce.

Należy więc postawić 2 zasadnicze pytania. Po pierwsze, dlaczego w tak trud-
nym momencie zdecydowano się na zmianę dyrektora Sądu Rejonowego w B.? 
W jednostce odbywa się reorganizacja w związku z przeniesieniem jej do innego 
budynku. W tym czasie sąd tym bardziej potrzebuje stabilności i wiedzy osób, 
które mają doświadczenie w tym zakresie. Niezrozumiałe jest więc odwołanie 
dyrektora, który cieszył się zaufaniem i dobrą opinią wśród współpracowni-
ków, tym bardziej że samo ministerstwo w swojej decyzji nie określiło przy-
czyn odwołania.

Po drugie, oburzające jest, że doszło do powołania osoby, która nie zna specy-
fiki tego konkretnego sądu i ma wątpliwą reputację. Należy wziąć pod uwagę, że 
w przeszłości toczyło się wobec niej postępowanie w sprawie utrudniania dzia-
łalności związkowej oraz dyskryminowania pracowników w związku z przy-
należnością do związków zawodowych. Poza tym powołano osobę, która nie 
posiada stosownych kompetencji, a która wyróżnia się tym, że niejednokrotnie 
była kandydatem w wyborach samorządowych, startując z list prawicy.

Z uwagi na to, że odwołano poprawnie wykonującego swe obowiązki dyrekto-
ra i zastąpiono go taką osobą, można odnieść wrażenie, że są to działania moty-
wowane politycznie, a nie podyktowane troską o działalność sądu. Ta nominacja 
budzi też wątpliwości ze względu na art. 32d §1 ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, który stanowi, że ze stanowiskiem dyrektora sądu nie można 
łączyć przynależności do partii politycznych.
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Z uwagi na sylwetkę nominata i jego przeszłość istnieje ryzyko, że nie wypeł-
niałby on art. 6 i art. 9 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, które stano-
wią, że dyrektor jest obowiązany wykonywać rzetelnie i bezstronnie powierzone 
zadania, zachowywać się godnie oraz nie kierować się swoimi poglądami poli-
tycznymi oraz interesem grupy przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

Szanowny Panie Ministrze, dobrze się stało, że ministerstwo wycofało tę 
nominację, ale pozostają pytania. Opinia publiczna słusznie pyta ministerstwo 
o przyczyny odwołania poprzedniego dyrektora oraz o to, jak doszło do powo-
łania na stanowisko dyrektora opisywanej osoby, a także jakie były ku temu 
powody. Niestety pytania te pozostały bez odpowiedzi, a więc bardzo proszę 
o ustosunkowanie się do nich.

Uprzejmie proszę także o koncentrowanie się na działaniach, które mogą 
usprawnić działanie sądów, i nieingerowanie w sprawnie działające jednostki. 
Reformy wymiaru sprawiedliwości wydłużyły postępowania sądowe o 1,5 mie-
siąca. To także efekt mianowania na ważne stanowiska osób niekoniecznie przy-
gotowanych merytorycznie. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że podobnie było 
w przypadku stanowiska dyrektora Sądu Rejonowego w B.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła
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oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa zająca

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Zgodnie z §12a ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epi-
demii (Dz.U. poz. 491 z późn. zm.) obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 
podlegają studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykony-
wania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 
z późn. zm.). Studenci obowiązani są poddać się szczepieniu ochronnemu, które-
go efektem będzie otrzymanie unijnego cyfrowego zaświadczenia o szczepieniu 
w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r., w terminie do dnia l marca 2022 r.

Wobec tego pragnę zwrócić się z pytaniem, czy uczelnia po dniu 1 marca 
2022 r. powinna weryfikować stan zaszczepienia swoich studentów. Czy w przy-
padku, gdy student nie będzie zaszczepiony w terminie określonym przez prze-
pisy wskazanego rozporządzenia, uczelnia powinna nie dopuścić go do zajęć, 
w tym zajęć teoretycznych?

W tym miejscu należy zauważyć, że w obowiązującej ustawie – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej 
podstawie brakuje przepisów obligujących uczelnie do weryfikacji wskazanych 
danych, a w konsekwencji do podjęcia decyzji o niedopuszczeniu studenta do 
zajęć organizowanych przez uczelnię.

Wskazując jednocześnie na liczne wątpliwości, jak również pytania kiero-
wane przez samych studentów, pragnę podkreślić, że rozstrzygnięcie niniejszej 
sprawy nie powinno pozostawać w gestii samej uczelni, niezależnie od przyzna-
nej szkole wyższej autonomii.

Józef Zając
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wicemarszałek Michał Kamiński  . . . . . . . . . . . 51
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
wicemarszałek Michał Kamiński  . . . . . . . . . . . 52
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
wicemarszałek Michał Kamiński  . . . . . . . . . . . 52
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Michał Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . . 53
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . . 54
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
senator Paweł Arndt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
senator Paweł Arndt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
senator Paweł Arndt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 56
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
senator Jadwiga Rotnicka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
senator Marek Plura .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
wicemarszałek Michał Kamiński  . . . . . . . . . . .60
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
wicemarszałek Michał Kamiński  . . . . . . . . . . .60
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
wicemarszałek Michał Kamiński  . . . . . . . . . . . 61
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 61
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
senator Marek Plura .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki  
Wojciech Murdzek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Otwarcie dyskusji
senator Paweł Arndt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 65
senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
senator Zygmunt Frankiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . . 73
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . . 74
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . . 77
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . . 78
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 79

Wznowienie obrad
Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 
2022  (cd.)

Dyskusja (cd.)
senator Jan Filip Libicki  . . . . . . . . . . . . . . . . 81
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . . 82
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 85
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
senator Marek Plura .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 91
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 93
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 95
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senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 96
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 97

Zamknięcie dyskusji
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Kli-
matu

senator sprawozdawca  
Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . . . . . . . 98

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i In-
nowacyjności

senator sprawozdawca Dorota Tobiszowska .  .  .  .  . 99
Zapytania i odpowiedzi

senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
senator Dorota Tobiszowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
senator Dorota Tobiszowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . 102
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . 103
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
senator Dorota Tobiszowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
senator Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . 105
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . 105
senator Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . 106
senator Dorota Tobiszowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
senator Dorota Tobiszowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107

Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy
poseł Krzysztof Janusz Kozik  . . . . . . . . . . . . 108

Zapytania i odpowiedzi
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . 109
poseł Krzysztof Janusz Kozik  . . . . . . . . . . . . 109
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . 110
poseł Krzysztof Janusz Kozik  . . . . . . . . . . . . 110
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . 110
poseł Krzysztof Janusz Kozik  . . . . . . . . . . . . 110
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . 110
poseł Krzysztof Janusz Kozik  . . . . . . . . . . . . 110
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111
poseł Krzysztof Janusz Kozik  . . . . . . . . . . . . 111
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111
poseł Krzysztof Janusz Kozik  . . . . . . . . . . . . 111
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  112
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  112
poseł Krzysztof Janusz Kozik  . . . . . . . . . . . . 112
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  112
poseł Krzysztof Janusz Kozik  . . . . . . . . . . . . 112
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  113
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych  
Piotr Pyzik.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  113

Otwarcie dyskusji
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . 114
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . 116
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119
senator Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . 120
senator Dorota Tobiszowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . 122
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . . . . 124

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 12 stycznia)

Wznowienie posiedzenia
senator Marek Martynowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125

Głosowanie nr 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolni-
ków rolniczego handlu detalicznego

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126

Zapytania i odpowiedzi
senator Zdzisław Pupa  . . . . . . . . . . . . . . . . 127
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Ciecióra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127

Otwarcie dyskusji
senator Zdzisław Pupa  . . . . . . . . . . . . . . . . 127
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
senator Janusz Gromek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129

Zamknięcie dyskusji
Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca 
Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130

Zapytania i odpowiedzi
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 133

senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133
senator Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 134
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  135
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 135
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  135
senator Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
senator Rafał Ślusarz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
senator Robert Mamątow .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 139
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Zapytania i odpowiedzi
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senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka . . . 145
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu 
Karol Nawrocki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
senator Andrzej Pająk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu 
Karol Nawrocki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Otwarcie dyskusji
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 148
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 150
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 151
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
senator Józef Zając .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  158
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 158
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 160
senator Michał Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161

Zamknięcie dyskusji
Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierow-
ców oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca 
Jan Hamerski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 162

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
senator Jan Hamerski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury 
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senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 168
senator Jacek Bury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 169

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury 
Rafał Weber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170

Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnie-
niach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania 
sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów 
obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

senator sprawozdawca  
Jan Filip Libicki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Otwarcie dyskusji
senator Jan Filip Libicki  . . . . . . . . . . . . . . . 173

Zamknięcie dyskusji
senator Jan Filip Libicki  . . . . . . . . . . . . . . . 174

Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicz-
nych

Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich

senator sprawozdawca 
Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 175
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 176
wicemarszałek Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  176
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 176
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  176
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 176
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 177
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  177
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 177
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  177
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 178
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 178
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 178
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  178
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 178
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 179
wicemarszałek Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  179
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 179
senator Jadwiga Rotnicka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 179



Spis treści

377

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

Otwarcie dyskusji
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 180
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  181
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 183
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 187

Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 
Senatorskich

Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia pod-
miotów prowadzących gospodarstwa rolne

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca 
Ryszard Bober  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Bierecki  . . . . . . . . . . . . . . 189
senator Ryszard Bober  . . . . . . . . . . . . . . . . 190
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 190
senator Ryszard Bober  . . . . . . . . . . . . . . . . 190
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191
senator Ryszard Bober  . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Bartosik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 192
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Bartosik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  193
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Bartosik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  193
senator Grzegorz Bierecki  . . . . . . . . . . . . . . 194
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Bartosik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  195
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  195
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Bartosik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  195

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Wznowienie obrad
Punkt 10. porządku obrad: powołanie członków Rady 
Polityki Pieniężnej

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych

senator sprawozdawca 
Paweł Arndt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Bierecki  . . . . . . . . . . . . . . 198
senator Paweł Arndt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 198

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
Punkt 9. porządku obrad: powołanie Komisji Nadzwy-
czajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej 

inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych

Przedstawienie projektu
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 199

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 202
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 202
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 202
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 202
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 204
senator Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . 204
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 204
senator Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  . 205
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205
senator Marek Martynowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 205
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 209
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 209
senator Jan Filip Libicki  . . . . . . . . . . . . . . . 210
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 210
senator Grzegorz Bierecki  . . . . . . . . . . . . . . 210
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  211
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  211
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 212
senator Grzegorz Bierecki  . . . . . . . . . . . . . . 212
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 212
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 213
senator Michał Seweryński  . . . . . . . . . . . . . 213
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 213
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . . . . 213
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 213
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . . . . . 214
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 214
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 214
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 214
senator Marek Martynowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215
senator Marek Martynowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 216
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 216
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . 216
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  217
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  217
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  217
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  217
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218
senator Kazimierz Wiatr  . . . . . . . . . . . . . . . . 218
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219
senator Jacek Bury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219



Spis treści

378

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

senator Marek Martynowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220
senatorMarcin Bosacki  . . . . . . . . . . . . . . . . 220
senator Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . 220
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . . . . . 220
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
senator Marek Komorowski  . . . . . . . . . . . . . 221
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 222

Wznowienie obrad
Punkt 9. porządku obrad: powołanie Komisji Nadzwy-
czajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej 
inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych (cd.)

Gło so wa nie nr  2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 222
Podjęcie uchwały

Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 10. porządku obrad: powołanie członków Rady 
Polityki Pieniężnej (cd.)

Gło so wa nie nr  3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Gło so wa nie nr  4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Podjęcie uchwały

członek Rady Polityki Pieniężnej  
Ludwik Kotecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
członek Rady Polityki Pieniężnej  
Przemysław Litwiniuk.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224

Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 11. porządku obrad: wybór Przewodniczącego 
Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypad-
ków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wy-
borczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb 
specjalnych

Przedstawienie kandydatury senatora Marcina Bo-
sackiego

senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 224
Gło so wa nie nr  5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Podjęcie uchwały

Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 
2022 (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicz-
nych

senator sprawozdawca 
Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Sprawozdanie mniejszości Komisji Budżetu i Fi-
nansów Publicznych

senator sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Gło so wa nie nr  6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Gło so wa nie nr  7 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
Gło so wa nie nr  8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
Gło so wa nie nr  9 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
Gło so wa nie nr  10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Gło so wa nie nr  11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Gło so wa nie nr  12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Gło so wa nie nr  13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Gło so wa nie nr  14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Gło so wa nie nr  15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Gło so wa nie nr  16  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 227
Gło so wa nie nr  17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Gło so wa nie nr  18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Gło so wa nie nr  19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Gło so wa nie nr  20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 227
Gło so wa nie nr  21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Gło so wa nie nr  22 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 227
Gło so wa nie nr  23 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 228
Gło so wa nie nr  24 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 228
Gło so wa nie nr  25 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 228
Gło so wa nie nr  26 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 228
Gło so wa nie nr  27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Gło so wa nie nr  28 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 228
Gło so wa nie nr  29 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 228
Gło so wa nie nr  30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 228
Gło so wa nie nr  31  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Gło so wa nie nr  32 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 228
Gło so wa nie nr  33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Gło so wa nie nr  34  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 228
Gło so wa nie nr  35  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Gło so wa nie nr  36 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
Gło so wa nie nr  37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Gło so wa nie nr  38  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
Gło so wa nie nr  39 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
Gło so wa nie nr  40 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
Gło so wa nie nr  41  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Gło so wa nie nr  42 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
Gło so wa nie nr  43  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
Gło so wa nie nr  44 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
Gło so wa nie nr  45  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
Gło so wa nie nr  46 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
Gło so wa nie nr  47  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Gło so wa nie nr  48 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230
Gło so wa nie nr  49 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230
Gło so wa nie nr  50 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230
Gło so wa nie nr  51  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Gło so wa nie nr  52 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230
Gło so wa nie nr  53  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Gło so wa nie nr  54  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230
Gło so wa nie nr  55  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Gło so wa nie nr  56 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230
Gło so wa nie nr  57  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Gło so wa nie nr  58  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Gło so wa nie nr  59 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231
Gło so wa nie nr  60 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231
Gło so wa nie nr  61  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231
Gło so wa nie nr  62 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231
Gło so wa nie nr  63 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231
Gło so wa nie nr  64 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231
Gło so wa nie nr  65 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231
Gło so wa nie nr  66 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231
Gło so wa nie nr  67  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231
Gło so wa nie nr  68 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231
Gło so wa nie nr  69 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231
Gło so wa nie nr  70  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Gło so wa nie nr  71  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Gło so wa nie nr  72  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Gło so wa nie nr  73  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Gło so wa nie nr  74  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Gło so wa nie nr  75  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Gło so wa nie nr  76  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232
Podjęcie uchwały

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Na-
rodowej i Innowacyjności oraz Komisji Nadzwyczaj-
nej do spraw Klimatu

senator sprawozdawca 
Dorota Tobiszowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232



Spis treści

379

35. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r.

senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . 233
Gło so wa nie nr  77  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Podjęcie uchwały

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolni-
ków rolniczego handlu detalicznego (cd.)

Gło so wa nie nr  78  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Podjęcie uchwały

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (cd.)

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca 

Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 233
Gło so wa nie nr  79  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Gło so wa nie nr  80 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 234
Gło so wa nie nr  81  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Podjęcie uchwały

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierow-
ców oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca 
Jan Hamerski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 234

Gło so wa nie nr  82 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 234
Gło so wa nie nr  83  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 234
Gło so wa nie nr  84 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 235
Gło so wa nie nr  85  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Gło so wa nie nr  86 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 235
Gło so wa nie nr  87  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Gło so wa nie nr  88 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 235
Podjęcie uchwały

Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnie-
niach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania 
sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów 
obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

senator sprawozdawca 
Jan Filip Libicki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Gło so wa nie nr  89 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 236
Gło so wa nie nr  90 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 236
Podjęcie uchwały

Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich

senator sprawozdawca 
Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Gło so wa nie nr  91  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Gło so wa nie nr  92 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237
Podjęcie uchwały

Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia pod-
miotów prowadzących gospodarstwa rolne (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Gło so wa nie nr  93 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237
Podjęcie uchwały

Oświadczenia
senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 239
Zamknięcie posiedzenia
Wyniki głosowań
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane 
do protokołu, niewygłoszone podczas 35. posiedzenia 
Senatu

Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad .  .  .  .  .  . 255
Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad .  .  .  .  .  . 256
Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad .  .  .  .  .  . 257
Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad .  .  .  .  .  . 258
Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad .  .  .  .  .  . 259
Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad .  .  .  .  .  . 260
Przemówienie senator Ewy Mateckiej  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad .  .  .  .  .  . 262
Przemówienie senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad .  .  .  .  .  . 264
Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad .  .  .  .  .  . 266
Przemówienie senatora Marka Pęka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad .  .  .  .  .  . 269
Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad .  .  .  .  .  . 270
Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad.  .  .  .  .  . 273
Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad.  .  .  .  .  . 274
Przemówienie senatora Wojciecha Koniecznego  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad.  .  .  .  .  . 275
Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad.  .  .  .  .  . 276
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad.  .  .  .  .  . 277
Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad.  .  .  .  .  . 278
Przemówienie senatora Przemysława Błaszczyka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 281
Przemówienie senatora Wiktora Durlaka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 282
Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 284
Przemówienie senatora Mieczysława Golby  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 285
Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 287
Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 288
Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 289
Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 291
Przemówienie senatora Józefa Łyczaka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 292
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 294
Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 295
Przemówienie senator Alicji Zając  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 296
Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  . 297



Spis treści

380

Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  . 298
Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  . 300
Przemówienie senator Joanny Sekuły  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  . 301
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  . 303
Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 304
Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 305
Przemówienie senatora Mieczysława Golby  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 306
Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 307
Przemówienie senatora Józefa Łyczaka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 308
Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 310
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  .  311
Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 312
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad.  .  .  .  .  .  313
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad .  .  .  .  .  .  315
Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad.  .  .  .  .  . 316
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad .  .  .  .  .  .  317
Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad . . . . . 318
Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad . . . . . 319
Oświadczenie złożone 
przez senator Halinę Biedę.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 320
Oświadczenie złożone 
przez senator Halinę Biedę.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 321
Oświadczenie złożone 
przez senator Halinę Biedę.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 323
Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana . . . . . . . . . . . . 324
Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana . . . . . . . . . . . . 325
Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana . . . . . . . . . . . . 326
Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana . . . . . . . . . . . . 327
Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana . . . . . . . . . . . . 328
Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana . . . . . . . . . . . . 329
Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana . . . . . . . . . . . . 330
Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana . . . . . . . . . . . . 331
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Dowhana . . . . . . . . . . . . 333
Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana . . . . . . . . . . . . 334
Oświadczenie złożone 
przez senatora Zygmunta Frankiewicza . . . . . . . . 335
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego . . . . . . . 337
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego . . . . . . . 339
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego . . . . . . . 340
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego . . . . . . . 341
Oświadczenie złożone przez senatorów 
Stanisława Gawłowskiego i Janusza Gromka . . . . . 343
Oświadczenie złożone przez senatorów 
Stanisława Gawłowskiego i Janusza Gromka . . . . . 344
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego . . . . . . . 345
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego . . . . . . . 346
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego . . . . . . . 347
Oświadczenie złożone przez senatorów 
Stanisława Gawłowskiego, Janusza Gromka  
i Joannę Sekułę .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 350
Oświadczenie złożone przez senatorów 
Stanisława Gawłowskiego, Janusza Gromka  
i Joannę Sekułę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 352
Oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 353
Oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 354
Oświadczenie złożone 
przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor .  .  .  .  .  .  .  . 356
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego .  .  .  .  .  .  .  357
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego .  .  .  .  .  .  . 358
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego .  .  .  .  .  .  . 359
Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 360
Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Filipa Libickiego .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 361
Oświadczenie złożone 
przez senator Beatę Małecką-Liberę . . . . . . . . . . 362
Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Szejnfelda . . . . . . . . . . . . 363
Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego 365
Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę . . . . . . . . . . . . . . 367
Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę . . . . . . . . . . . . . . 369
Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca . . . . . . . . . . . . . . . 371





tłoczono z Polecenia MaRSzałka SenatU RzeczyPoSPolitej PolSkiej

opracowanie: biuro Prac Senackich kancelarii Senatu 
Redakcja techniczna: centrum informacyjne Senatu, dział Wydawniczy kancelarii Senatu 

iSSn-0867-261X



X

35


