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Porządek obrad
36. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 20 stycznia oraz 4 lutego 2022 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu 
pasażera.

2. Ustawa o dokumentach paszportowych. 

3. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców pa-
liw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu*. 

4. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. 

5. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw. 

6. Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producen-
tów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyzna-
nie płatności. 

7. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. 

8. Ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych in-
nych ustaw. 

9. Ustawa o  zmianie ustawy o  zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych 
ustaw. 

10. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia Ukrainy. 

11. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 

12. Ustawa o  zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych 
ustaw. 

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



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  – sekretarz stanu Piotr Naimski 
 – podsekretarz stanu Izabela Antos 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych – prezes Michał Kuczmierowski 

Urząd Regulacji Energetyki  – prezes Rafał Gawin

Ministerstwo Aktywów Państwowych  – sekretarz stanu Maciej Małecki 

Ministerstwo Edukacji i Nauki  – sekretarz stanu Dariusz Piontkowski

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu, zastępca szefa  
     Krajowej Administracji Skarbowej  
     Mariusz Gojny

Ministerstwo Klimatu i Środowiska  – podsekretarz stanu, pełnomocnik rządu 
     ds. polityki surowcowej państwa  
     Piotr Dziadzio

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – sekretarz stanu Adam Szwed 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra 
 – podsekretarz stanu Rafał Romanowski 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  – sekretarz stanu Paweł Szefernaker 
 – podsekretarz stanu Bartosz Grodecki

Andrij Deszczyca – nadzwyczajny i pełnomocny ambasador Ukrainy w Rzeczypospo-
litej Polskiej 
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konsultacji treści wniosków o charakterze legisla-
cyjnym czy zgłoszeń problemów technicznych.

Prosimy samodzielnie nie włączać mikro-
fonów. Zabranie głosu będzie możliwe dopiero 
po jego udzieleniu przez marszałka Senatu oraz 
po uruchomieniu mikrofonu przez informatyka 
Kancelarii Senatu.

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

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

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Przypominam senatorom biorącym udział 
w posiedzeniu w sposób zdalny, że rozpoczęcie 
ankietowania w systemie Webex spowoduje poja-
wienie się komunikatu. Aby wziąć udział w głoso-
waniu, klikamy „OK”. Należy potem dwukrotnie 
wcisnąć przycisk „Przekaż” – po oddaniu głosu 
w oknie głosowania oraz w odpowiedzi na pytanie 
o potwierdzenie.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 91 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w posiedzeniu.
Panie i Panowie Senatorowie, 27 stycznia br. 

przypada siedemdziesiąta siódma rocznica wy-
zwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i  zagłady Auschwitz. Dla jej 
upamiętnienia Konferencja Przewodniczących 
Parlamentów Unii Europejskiej, na wniosek prze-
wodniczącego austriackiej Rady Narodowej, pana 
Wolfganga Sobotki, zaproponowała, by parlamen-
ty krajów członkowskich dołączyły do kampanii 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 05)

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

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Otwieram trzydzieste szóste posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał- 
kowską)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam panią 
senator Agnieszkę Gorgoń-Komor i panią senator 
Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską oraz panów senato-
rów Rafała Ambrozika i Wiktora Durlaka.

Jako pierwsza listę mówców prowadzić będzie 
pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.

Szanowni Państwo Senatorowie, w związku ze 
stanem epidemii, po zasięgnięciu opinii Konwentu 
Seniorów, podjąłem decyzję o nadaniu temu po-
siedzeniu formuły hybrydowej, tak jak to się 
ostatnio zwykle odbywa i jest opisane w art. 67b 
Regulaminu Senatu.

Państwa senatorów biorących udział w posie-
dzeniu w sposób zdalny proszę o upewnienie się, 
czy państwa iPady są podłączone do zasilania, a ka-
mery w nich – włączone. Proszę także o zapewnie-
nie takiego położenia iPada i obiektywu kamery, 
aby byli państwo widoczni podczas połączenia. 
Możecie państwo zapisywać się do pytań i do gło-
su w dyskusji poprzez czat w aplikacji.

Wnioski o charakterze legislacyjnym, przemó-
wienia w dyskusji oraz oświadczenia prosimy prze-
syłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres uprzednio państwu przesłany. Do państwa 
dyspozycji pozostaje także specjalny numer tele-
fonu, pod którym możecie państwo dokonywać 
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„#WeRemember” – „Pamiętamy” – Światowego 
Kongresu Żydów i UNESCO. Akcja ta ma na celu 
upamiętnienie milionów ofiar zagłady, a także 
wyrażenie publicznego sprzeciwu wobec każde-
go przejawu nienawiści, obrazy i antysemityzmu 
oraz stanowcze opowiedzenie się za demokracją 
i pluralizmem.

Przed państwem leżą kartki z logo tej akcji. 
Zachęcam państwa, byśmy teraz wspólnie stanę-
li przez chwilę w milczeniu, by w ten sposób dać 
dowód pamięci o ofiarach Holocaustu oraz troski 
o przyszłość ludzkości.

(Wszyscy wstają)
(Senatorowie trzymają w górze kartki z napi-

sem „#WeRemember”)
Dziękuję bardzo.
Uprzejmie informuję, że każda pani i każdy 

pan senator może także indywidualnie włączyć 
się do akcji. W godzinach 12.00–14.00 na dru-
gim piętrze będzie czekał na państwa fotograf, 
który będzie wykonywał dla państwa zdjęcia in-ł dla państwa zdjęcia in- dla państwa zdjęcia in-
dywidualnej aktywności w  ramach kampanii 
„#WeRemember”.

Pan senator Janusz Pęcherz.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przed chwilą uczciliśmy pamięć społeczności 

żydowskiej i jest to bardzo dobra okazja, aby na 
ręce pana marszałka złożyć statut kaliski, który był 
wydany przez księcia Bolesława Pobożnego w roku 
1264 dla społeczności żydowskiej. Reprint tego sta-
tutu został spalony 11 listopada ub.r. przez grupy 
antysemickie w Kaliszu.

Na pana ręce, Panie Marszałku, z godnością 
chcę przekazać ten statut.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo…
(Oklaski)
Dziękuję bardzo. Te dokumenty trafią do biblio-

teki senackiej.
Szanowni Państwo, wobec niewniesienia za-

strzeżeń do protokołu trzydziestego trzeciego po-
siedzenia stwierdzam, że protokół tego posiedzenia 
został przyjęty.

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

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

Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej nie przygotowała spra-
wozdania w sprawie punktu dziesiątego: ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektó-
rych innych ustaw. Z tego powodu punkt ten nie 
zostanie uwzględniony w porządku obrad zatwier-
dzonym przez Senat.

Przypominam, że projekt ustawy, która ma być 
omawiana w punkcie trzecim porządku obrad, zo-
stał wniesiony przez Radę Ministrów jako projekt 
pilny. W tym przypadku nie ma zastosowania ter-
min określony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

Proponuję rozpatrzenie punktów pierwszego 
i drugiego oraz punktów od czwartego do dzie-
wiątego projektu porządku obrad, pomimo że 
sprawozdania komisji w ich sprawie zostały do-
starczone w terminie późniejszym niż określony 
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę 
sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przed-
stawioną propozycję.

Dziękuję bardzo.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Proponuję zmianę kolejności rozpatrywania 

dotychczasowego punktu ósmego: ustawa o zmia-
nie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących 
przelotu pasażera – i rozpatrzenie go jako punk-
tu pierwszego; a także dotychczasowego punktu 
siódmego: ustawa o dokumentach paszportowych 
– i rozpatrzenie go jako punktu drugiego. Te zmia-
ny wynikają z próśb ministerstw.

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

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

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

Dziękuję, nie widzę zgłoszeń.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, 

że Senat zatwierdził porządek obrad trzydzieste-
go szóstego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej X kadencji.

Informuję, że decyzją Konwentu Seniorów 
bieżące posiedzenie zostało wydłużone o dzień 
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Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

4 lutego br. Wówczas to pod warunkiem przygo-
towania sprawozdania przez Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe 
oraz niektórych innych ustaw, druk senacki nr 613, 
porządek obrad zostanie uzupełniony o punkt do-
tyczący rozpatrzenia tej ustawy.

Głosowania nad pozostałymi ustawami zostaną 
przeprowadzone pod koniec pierwszej części tego 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących prze-
lotu pasażera.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 616, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 616 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
panią senator Ewę Matecką, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
EWA MATECKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozda-

nie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej o uchwalonej przez 
Sejm w dniu 13 stycznia 2022 r. ustawie o zmia-
nie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących 
przelotu pasażera.

Marszałek Senatu dnia 14 stycznia 2022 r. skie-
rował ustawę do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy 
na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2022 r. komisje 
wnoszą: Wysoki Senat uchwalić raczy załączony 
projekt uchwały.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w  sprawie ustawy z  dnia… o  zmianie ustawy 
o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu 
pasażera.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm 
na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2022 r. ustawy 
o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczą-
cych przelotu pasażera, odrzuca tę ustawę”.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu da-

nych dotyczących przelotu pasażera jest przedło-
żeniem rządowym i wprowadza zmiany do ustawy 
z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych 

dotyczących przelotu pasażera będącej implemen-
tacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania 
danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapo-
biegania przestępstwom terrorystycznym i poważ-
nej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia 
postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich 
ścigania.

Celem nowelizacji przedstawionym w uza-
sadnieniu do przedłożenia jest wprowadzenie 
uregulowań zmierzających do ograniczenia ne-
gatywnych skutków finansowych dla przewoźni-źni-
ków lotniczych wynikających z grożących im kar 
za naruszenie obowiązków związanych z przeka-
zywaniem danych o pasażerach przez stworzenie 
prawnych uwarunkowań umożliwiających rozło-
żenie w dłuższym czasie możliwości nakładania 
przedmiotowych kar oraz ograniczenie obowiąz-
ków administracyjnych. Zmiany te to nadanie 
uprawnień do nakładania kar za naruszenia rów-
nież komendantom oddziałów Straży Granicznej, 
objęcie 1 postępowaniem więcej niż 1 naruszenia 
i wprowadzenie 5-letniego okresu przedawnienia 
w miejsce obowiązującego dotychczas 3-letniego 
okresu przedawnienia.

W dyskusji zadano wiele istotnych dla przed-
miotu omawianej ustawy pytań. Pytano o skalę za-
niedbań zarówno ze strony Straży Granicznej, jak 
i ze strony przewoźników. Pytano o charakter tych 
zmian, które już na wstępie zostały określone jako 
zmiany w celu fiskalnym. Pytano też o powód na-
głego wprowadzenia tych zmian. Pytano ponadto 
o możliwości zastosowania rozwiązań mogących 
doprowadzić do zawieszenia bądź odstąpienia od 
nakładania kar z uwagi na trudną sytuację prze-
woźników, szczególnie dzisiaj, w dobie pandemii.

Biuro Legislacyjne Senatu w swojej opinii wy-
raziło wątpliwości co do osiągnięcia zakładanego 
celu poprzez proponowane zmiany, a także obawy, 
że ustawa w obecnym kształcie może spowodować 
duże dodatkowe straty dla branży lotniczej.

Minister spraw wewnętrznych i administracji, 
pan Bartosz Grodecki, obecny na posiedzeniu obu 
komisji, zapewniając o dobrych intencjach rządu 
w zakresie proponowanych zmian, poinformował, 
że ewentualne decyzje związane z możliwością za-
wieszenia czy abolicji kar zależeć będą od inter-
pretacji przedstawionej przez Komisję Europejską, 
o którą ministerstwo się zwróciło. Jednocześnie 
strona rządowa potwierdziła, że obecnie Polska 
jest liderem w Europie w realizacji procedury 
przekazywania danych PNR i system działa bez 
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Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

zarzutu, a problem dotyczy spraw z przeszłości, 
od roku 2018 do roku 2019.

Przedstawiciele Straży Granicznej obecni na 
posiedzeniu podali istotne dla całej sprawy dane 
statystyczne obrazujące skalę naruszeń. Straż 
Graniczna analizuje obecnie ok. 30 tysięcy przy-
padków naruszeń, spośród nich umorzono 13 ty-
sięcy i nałożono 4 tysiące kar. A to wszystko wobec 
odnotowanych od 2018 r. 110 tysięcy naruszeń na 
łączną kwotę 4 miliardów 400 milionów zł.

Straż Graniczna potwierdziła również, że po 
początkowych trudnościach procedura przekazy-
wania danych pasażerów przebiega sprawnie i do 
systemu jest podłączonych 244 przewoźników, co 
stanowi 90% rynku.

Z kolei przedstawiciele branży lotniczej, wyra-
żając swoje stanowisko wobec proponowanej no-
welizacji, zwrócili uwagę na genezę i przyczyny 
techniczno-organizacyjne powstałych trudności 
i naruszeń, szczególnie w okresie początkowym, 
na etapie wdrażania systemów informatycznych. 
Wskazano również na obawy związane z konse-
kwencjami i zagrożeniami dla branży lotniczej 
w przypadku wejścia w życie proponowanych 
zmian w obecnym kształcie, gdyż wówczas cel za-
warty w uzasadnieniu do ustawy będzie odmien-
ny od zakładanego, Staż Graniczna zyska bowiem 
dodatkowe 2 lata na nakładanie i egzekwowanie 
kar, a branża lotnicza poniesie kolosalne straty 
i nastąpi masowe wszczynanie spraw i egzekwo-
wanie kar.

Negatywną opinię do zaproponowanego 
przedłożenia przedstawiły na piśmie Związek 
Regionalnych Portów Lotniczych oraz Biuro 
Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
Ponadto z postulatem o pomoc dla linii lotniczych 
na wielu płaszczyznach, w tym poprzez zawiesze-
nie nakładania kar pieniężnych, zwróciło się do 
rządu Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników 
Powietrznych, IATA.

Po dyskusji i po zapoznaniu się ze stanowiska-
mi, opiniami wszystkich zainteresowanych stron, 
wobec braku możliwości sprecyzowania rozwiązań 
satysfakcjonujących zarówno stronę rządową, jak 
i branżę lotniczą, komisje przyjęły wniosek o od-
rzucenie ustawy. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
senator sprawozdawcy.

W tym miejscu pragnę poinformować, że na 
posiedzeniu Konwentu zobowiązałem marszałków 
prowadzących, aby przestrzegali reżimu 1 minu-
ty na zadanie pytania, ponieważ ostatnio pleni się 
niedobra tradycja, że tak powiem, wygłaszania naj-
pierw oświadczenia, a potem zadawania pytania, 
co zwykle trwa nieco ponad 2 minuty i wydłuża 
dyskusję. Marszałkowie będą odbierać głos i wy-
łączać mikrofon.

Czy ktoś z państwa ma pytanie do pani senator?
Pan senator Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Senator, czy przedstawiciele linii lotni-
czych obecni na posiedzeniu komisji zwracali uwa-
gę, że taki sposób implementacji dyrektywy, jaki 
miał miejsce w Polsce, powoduje realne ryzyko, że 
część przewoźników lotniczych z Polski przekieru-
je ruch lotniczy na lotniska sąsiadujące z naszym 
krajem?

SENATOR 
EWA MATECKA 

Takie obawy były przedstawiane. Tym bardziej 
w obliczu takiego stanu rzeczy, że w całej Europie 
wystawiono zaledwie 3 kary, 2 na terenie Bułgarii 
i 1 na Litwie. Prawdopodobnie wynika to z innych 
uregulowań w ustawie, która implementuje dyrek-
tywę unijną, gdzie stosuje się nieco inne rozwiąza-
nia niż li tylko nakładanie kar finansowych.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie? Nie.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
spraw wewnętrznych i administracji.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu? 
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W tym momencie chciałbym przywitać pod-
sekretarza stanu w  MSWiA, pana Bartosza 
Grodeckiego.

Czy pan minister chce zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki: 
Szanowny Panie Marszałku! Bardzo dziękuję…)

To może poproszę na mównicę, jeśli można…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki: 
Tak? Dobrze. Dziękuję.)

Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI
BARTOSZ GRODECKI 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie 
i Panowie Senatorowie!

Na wstępie bardzo dziękuję za przychylenie się 
do naszej prośby i przełożenie naszego punktu, 
rozpatrywanie go jako punktu pierwszego.

W uzupełnieniu wystąpienia pani senator… 
Zasadniczo, jeśli chodzi o intencję rządu w kwestii 
wprowadzenia tej nowelizacji, pani senator bar-
dzo dobrze to zreferowała. Ja chciałbym powtó-
rzyć to, co powiedziałem na posiedzeniu komisji: 
naszą intencją nie jest karanie linii lotniczych. 
Chciałbym jednak przypomnieć, że implementa-
cja dyrektywy nie pozostawia w naszym systemie 
prawnym zbyt wielkiego marginesu legislacyjne-
go, to znaczy dyrektywę się implementuje albo 
nie, literalnie. Po prostu tłumaczenie dyrektywy 
unijnej przenosi się na grunt prawa literalnie. 
Art. 14 dyrektywy nie pozostawił wątpliwości, 
jeśli chodzi o nakładanie sankcji. Stąd też takie 
uwarunkowania. Jeśli chodzi o odniesienie do in-
nych krajów członkowskich, to jest pytanie, czy 
kraje członkowskie tę dyrektywę implementowały 
w sposób właściwy czy w sposób pełny. Ale tu już 
jest kwestia do badania przez Komisję Europejską.

W uzupełnieniu tylko powiem, że rzeczywiście 
wczoraj wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej z py-
taniem, czy z uwagi na to, że sankcje zasadniczo 
spełniły swoją rolę, tzn. 99% przewoźników jest już 
podłączonych do systemu, jest możliwość odstąpie-
nia od nakładania tychże sankcji, które zostały na 
przewoźników nałożone właściwie w latach 2018–
2021, i czy to nie będzie złamaniem dyrektywy. Na 

taką opinię Komisji Europejskiej czekamy, wystą-
piliśmy do komisji sprawiedliwości i spraw we-
wnętrznych, do pani komisarz Ylvy Johansson, i po 
uzyskaniu opinii będziemy mogli się do tego odnieść 
i dalej nad projektem procedować. Ten projekt, któ-
ry wnosimy, jest projektem, powiedzmy, pośrednim 
pomiędzy stanem faktycznym a tym, czego może-
my oczekiwać, jeśli chodzi o stanowisko Komisji 
Europejskiej. Już wiem, że do projektu zostały zgło-
szone 2 poprawki, więc, jak rozumiem, z uwagi na 
procedurę projekt wraca do komisji i będziemy się 
nad nim pochylać dalej w komisji samorządu tery-
torialnego i spraw wewnętrznych.

To właściwie tyle, jeśli chodzi o kwestię uzupeł-
nienia wystąpienia pani senator. Jeszcze raz pod-
kreślę, że, tak jak powiedziałem, nie jest naszą wolą 
karanie linii lotniczych, wręcz przeciwnie, stąd 
też wydłużenie terminu. Linie lotnicze chciałyby 
mieć pewność, że te kary rzeczywiście nie zostaną 
wprowadzone, stąd też ich postulaty dotyczące za-
wieszenia tych kar na czas otrzymania tejże opinii 
z Komisji Europejskiej. Będziemy pracować nad 
tym, aby była ona wydana jak najszybciej. Bardzo 
państwu dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

(Senator Sekretarz Agnieszka Kołacz-
Leszczyńska: Senator Czerwiński…)

Pan senator… A kto pierwszy?
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo, 

Panie Senatorze.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Krótkie pytanie: co by się stało, gdyby ten wnio-

sek o odrzucenie, wniosek sformułowany przez 
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komisję, Senat przegłosował, a Sejm by tego odrzu-
cenia nie odrzucił? Wtedy nie wprowadzilibyśmy 
tego przepisu. Czym by to skutkowało dla Polski?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki: 
Pani Marszałek, mogę z miejsca?)

Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI
BARTOSZ GRODECKI 

Bardzo dziękuję.
Oznaczałoby to, że komendant główny Straży 

Granicznej nie miałby innego wyjścia, musiałby 
nałożyć te kary, ponieważ ten 3-letni okres niemal-
że dobiegł końca, a nienałożenie kar skutkowałoby 
konsekwencjami wynikającymi z kodeksu karne-
go. A więc komendant jako organ nie miałby inne-
go wyjścia, musiałby wydać decyzje dotyczące tych 
kar. Dlatego też w tym wyjściowym projekcie pro-
ponowaliśmy przesunięcie tego czasu o 2 lata, do 
momentu uzyskania, tak jak wspomniałem, opi-
nii Komisji Europejskiej w kwestii nakładania tych 
kar za okres, w którym przewoźnicy podłączali się 
do systemu. Jeżeli, tak jak powiedziałem, Komisja 
Europejska wyda w kwestii tych kar za okres po-
przedni opinię, zgodnie z którą nie będzie to zła-
maniem dyrektywy, to będziemy jeszcze, w czasie 
późniejszym, nad tym procedowali. Bardzo dziękuję.

(Senator Jerzy Czerwiński: Można?)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: Pani Marszałek, do-

pytam, bo bez tego…)
Panie Senatorze, ale proszę pozwolić mi…
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak?)
…jeszcze dopuścić pana do głosu.
Proszę bardzo, pan senator Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Czyli, krótko mówiąc, ta ustawa polepsza sytu-
ację przewoźników – mogą oni nie płacić tych kar. 
A jeśli nie zostanie przyjęta, no to będziecie musieli 
je wyegzekwować. Tak to zrozumiałem.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI
BARTOSZ GRODECKI

Tak, Panie Senatorze. W naszej opinii te roz-
wiązania spowodują, że te kary nie zostaną te-
raz nałożone. No, tak jak powiedziałem, ten okres 
mija. Mamy 2 lata na to, na razie komendant głów-
ny tych kar nie będzie nakładał. My mamy czas na 
to, żeby Komisja Europejska zabrała w tej sprawie 
głos, żeby zajęła w tej sprawie stanowisko. Taka 
była intencja przy przygotowywaniu tego projektu 
wyjściowego.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Czy nie jest tak, że Komisja Europejska nie ma 

nic do powiedzenia w kwestii karania czy egzekwo-
wania nakładanych kar? Czy nie jest tak, że jest 
zainteresowana wyłącznie tym, czy dyrektywa jest 
wdrożona, a nie tym, ile kar ściągnęły poszczególne 
kraje członkowskie? To pierwsze pytanie.

Drugie. Jak już tak wspaniale poprawiacie tę 
ustawę, to proszę jasno, precyzyjnie powiedzieć, 
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kto tę ustawę – złą, skoro ją teraz naprawiacie – 
przygotował, w którym roku to było i który mini-
ster przedstawiał wtedy jej projekt.

I trzecie pytanie. Jeżeli przenosimy dyrektywę… 
Skoro pan dzisiaj mówi, że zapytaliśmy Komisję 
Europejską o sposób implementacji, o to, czy to 
może być inaczej przeprowadzone, czy 26 innych 
krajów europejskich prawidłowo to wprowadzi-
ło – to jest pytanie do Komisji Europejskiej – to 
proszę mi powiedzieć, czym wy się kierowaliście. 
Wszystkie pozostałe kraje Unii Europejskiej wpro-
wadziły tę dyrektywę w taki sposób, że dzisiaj nie 
ma tam nałożonych kar, a postępowania…

(Sygnał timera)
…wdrożone w Polsce obejmują 4 miliardy zł kar, 

które mogą być nałożone na przewoźników.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze…)
Podsumowując: czym się kierowaliście, skoro 

rozumiecie dyrektywę inaczej niż wszystkie pozo-
stałe 26 państw Unii Europejskiej?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI
BARTOSZ GRODECKI

Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie 
Senatorze!

Ustawa została przygotowana w 2018 r., a dy-
rektywa jest z 2016 r. Ustawa została więc uchwa-
lona 2 lata po przyjęciu dyrektywy, w terminie 
przewidzianym przez przepisy prawa. Dyrektywa 
została wdrożona przez nas w sposób właściwy 
i całkowity. Ustawa jest bardzo dobra, tak jak po-
wiedziałem na wstępie, bo spełniła swoją funkcję. 
No, 99% przewoźników jest podłączonych. Tak jak 
powiedziała pani senator Matecka, jesteśmy w tej 
chwili – obok Francji i Wielkiej Brytanii, które te 
systemy wprowadzały dużo wcześniej – liderem, 
jeśli o to chodzi.

Niemniej w  momencie, w  którym znaleźli-
śmy się w tej chwili, czyli w sytuacji pandemii, 

przewoźnikom zajęło więcej czasu podłączanie się 
do systemu, tak więc uznaliśmy, że warto tę usta-
wę poprawić w tym zakresie, żeby wydłużyć ten 
czas i żeby Komisja Europejska mogła zająć stano-
wisko wobec własnej dyrektywy i art. 14 definiują-
cego wprost sankcje i definiującego, jak te sankcje 
miałyby być zastosowane. Sankcje miałyby być pro-
porcjonalne, ale też odstraszające – to jest literalnie 
napisane w dyrektywie. Tak jak powiedziałem, pod-
czas implementacji dyrektyw nie mamy za dużego 
marginesu na własną interpretację ich zapisów.

Nie jestem w stanie powiedzieć teraz, kraj po 
kraju, dlaczego jeden kraj wdrożył tę dyrektywę, 
a drugi nie, bo, tak jak pan senator słusznie za-
uważył, jest to temat dla Komisji Europejskiej. 
Komisja Europejska będzie badała, czy dyrekty-
wa została wdrożona w pełni, w sposób właściwy, 
i to Komisja Europejska podejmuje odpowied-
nie czynności wobec kraju członkowskiego. My 
rozumiemy intencje Komisji Europejskiej i, tak 
jak powiedziałem, sankcje, które zostały zapisa-
ne w ustawie, spełniły swoją rolę, ale teraz, żeby 
ulżyć liniom lotniczym, zaproponowaliśmy takie, 
a nie inne rozwiązanie, aby móc nie karać ich 
w tym terminie i wypracować stanowisko oraz 
uzyskać opinię Komisji Europejskiej co do tego, 
czy ewentualna abolicja kar już nałożonych spo-
wodowałaby złamanie dyrektywy. Mam nadzieję, 
że takie stanowisko otrzymamy możliwie szybko 
i wrócimy do tego projektu, tak żeby rozwiązać tę 
sprawę kompleksowo. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pani senator Ewa Matecka. Proszę.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, proszę powiedzieć, czy zmia-

na, którą proponuje teraz rząd do ustawy, została 
dobrze skonsultowana z branżą lotniczą.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.



12

36. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 20 stycznia 2022 r.

Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI
BARTOSZ GRODECKI 

Szanowna Pani Marszałek! Szanowna Pani 
Senator!

Sama ustawa była konsultowana z branżą lotni-
czą, ale zainteresowanie branży w momencie przy-
gotowania tej ustawy nie było zbyt wielkie. Z racji 
tego, że, tak jak powiedziałem, jesteśmy w kontakcie 
z przedstawicielami branż, co daje wynik w postaci, 
jak rozumiem, wniesienia dzisiaj 2 poprawek do tej 
ustawy… Rozumiem, że ta ustawa wraca do komisji 
i znowu się nad nią pochylamy w taki sposób, aby 
na dzisiaj komplementarnie rozwiązać ten problem 
i wrócić do niego później, po uzyskaniu odpowied-
niej opinii Komisji Europejskiej. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pani senator Joanna Sekuła. Bardzo proszę.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Ja mam króciutkie pytanie. Chciałabym się do-
wiedzieć, kiedy wystosowaliście państwo pismo do 
Komisji Europejskiej. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI
BARTOSZ GRODECKI 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowna Pani Senator, pismo do Komisji 

Europejskiej zostało podpisane i wysłane wczoraj, 
ale wcześniej konsultowaliśmy tę sprawę z mini-
strem do spraw europejskich, który w swojej opinii 
wskazał, że abolicja może stanowić naruszenie rze-
czonej dyrektywy. Z uwagi na to, że ta wątpliwość 

została podniesiona przez ministra właściwego 
do spraw europejskich, wystąpiliśmy do samej 
Komisji i zrobiliśmy to wczoraj. Wczoraj pismo zo-
stało przekazane do stałego przedstawicielstwa i do 
samej komisji sprawiedliwości i spraw wewnętrz-
nych. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Kazimierz Ujazdowski. Proszę 

bardzo.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Szanowny Panie Ministrze, chciałbym zapytać, 
bo państwo powołujecie się tutaj na wniosek i pi-
smo międzynarodowej organizacji przewoźników, 
jaka jest skala kar nałożonych na polskich przewoź-
ników w stosunku do kar nałożonych na przewoź-
ników z innych krajów europejskich.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki: 
Jeśli chodzi o liczby, to pozwolę sobie oddać głos 
przedstawicielowi Straży Granicznej.)

Proszę bardzo.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ZARZĄDU OPERACYJNO-ŚLEDCZEGO  
W KOMENDZIE GŁÓWNEJ  
STRAŻY GRANICZNEJ 
ARKADIUSZ MATYJASIK 

Płk  Arkadiusz Matyjasik, jestem zastęp-
cą dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczego 
w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Jeśli chodzi o polskich przewoźników, to kary 

zostały nałożone tylko na LOT, który co prawda 
podłączył się w terminie przewidzianym w usta-
wie, a więc w okresie dostosowawczym, czyli w cią-
gu 6 pierwszych miesięcy obowiązywania ustawy, 
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jednak podłączył się jedynie w zakresie lotów rej-
sowych, a nie podłączył się w zakresie lotów czar-
terowych. W związku z tymi naruszeniami zostały 
wydane pierwsze decyzje o nałożeniu kary. Kwoty, 
które zostały nałożone, to ok. 2 miliony zł. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję. 
Pan senator Kazimierz Ujazdowski. Proszę.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Chciałbym dopytać. Pytałem o kary nałożone 
na polskich przewoźników, ale chodzi mi też o to, 
w jakiej relacji znajdują się tu polscy przewoźni-
cy do przewoźników z innych krajów, powiedz-
my, do przewoźników francuskich, niemieckich 
i włoskich.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Dziękuję bardzo…)

Czy to jest powszechny… Czy wniosek o skory-
gowanie jest powszechnie aprobowany, czy to jest 
kwestia polskiego przewoźnika?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PORZĄDKU PUBLICZNEGO  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MARIUSZ CICHOMSKI 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Mariusz Cichomski, dyrektor Departamentu 

Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

Skala potencjalnych sankcji względem prze-
woźników jest przytłaczająco większa w przypadku 
przewoźników zagranicznych – wobec szacowa-
nych łącznie około czy ponad 4 miliardów w przy-
padku polskich przewoźników, w ich przypadku 
to jest około 60–70 milionów. W związku z tym 

różnica tu jest bardzo duża, tak że to dotyczy 
przede wszystkim przewoźników zagranicznych. 
Aczkolwiek, tak jak wcześniej zostało wskazane, 
w przypadku polskich przewoźników mamy tę 
sytuację czarterową. Niemniej z punktu widzenia 
całości potencjalnej skali zagrożenia sankcyjnego 
polscy przewodnicy są w zdecydowanej mniejszo-
ści. Dziękuję uprzejmie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Kazimierz Ujazdowski.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Chcę jeszcze zapytać pana ministra o to, czy 
w innych krajach Unii Europejskiej toczą się po-
dobne postępowania legislacyjne.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI
BARTOSZ GRODECKI 

Panie Senatorze, mogę odpowiedzieć tylko 
w kwestii nałożonych kar. Tak jak pani senator 
sprawozdawca powiedziała, są one 3. Ale na to, czy 
to jest wynik systemu prawnego obowiązującego 
w danym kraju członkowskim, czy też kwestia im-
plementacji dyrektywy, która będzie przedmiotem 
zainteresowania Komisji Europejskiej, nie jestem 
w stanie odpowiedzieć. 

Skoro mówimy o sankcjach, które musie-
liśmy implementować wprost i wpisać wprost 
z dyrektywy do ustawy, to pragnę poinformo-
wać, że jeżeli chodzi o kodeks postępowania ad-
ministracyjnego, to nie mieliśmy zbyt wielkiego 
wachlarza możliwości, to znaczy nie mogliśmy 
wydać pouczenia, bo zgodnie z polskim kodek-
sem postępowania administracyjnego pouczenie 
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nie jest sankcją. Musieliśmy więc te sankcje ogra-
niczyć do kar administracyjnych. Tak na dobrą 
sprawę mieliśmy do wyboru 2 sankcje, które pa-
sowałyby do całego procesu, a ten jest procesem 
zero-jedynkowym, to znaczy nie ma prowadzo-
nego jakiegoś wielkiego postępowania sprawdza-
jącego czy dowodowego, bo przewoźnik lotniczy 
albo przekazuje listy, albo ich nie przekazuje. 
Nie mieliśmy nawet możliwości wprowadzenia 
zapisu, że komendant główny może odstąpić 
od sankcjonowania, bo musiałby przyjąć jakąś 
obiektywną przesłankę co do tego, czy akurat 
daną linię lotniczą ukarać, czy nie, w momen-
cie, kiedy linia lotnicza w sposób prosty albo 
dane przekazuje, albo nie. Tak więc mieliśmy 2 
sankcje, tzn. albo cofnięcie licencji, zgodnie z ko-
deksem postępowania administracyjnego, albo 
nałożenie kar finansowych.

Od razu też wspomnę, że kary finansowe prze-
widziane przez polskie prawodawstwo wcale nie są 
największe w Unii Europejskiej. Nasza kara to jest 
20 tysięcy za nieprzekazanie 1 listy – a składa się 
zazwyczaj 2 listy, czyli listę rezerwacyjną i listę od-
praw. Dam tylko przykład, że Irlandia przewidzia-
ła sankcje w wysokości 250 tysięcy euro, Niemcy 
– 50 tysięcy euro, Luksemburg – 50 tysięcy euro, 
Włochy – od 5 do 100 tysięcy euro, Czechy – 20 ty-
sięcy euro. To, że te kraje jeszcze nie nakładają tych 
kar czy odstąpiły od nakładania, prawdopodobnie, 
tak jak powiedziałem, wynika albo z ich systemu 
prawnego, wg którego pouczenie pisemne dla linii 
lotniczej może stanowić sankcję, albo z niewdro-
żenia pełnego dyrektywy. A naszą intencją, tak jak 
powiedziałem na wstępie, jest właśnie ulżenie li-
niom lotniczym poprzez wprowadzane rozwiąza-
nia. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Dziękuję. Nie ma 

więcej pytań.
Mam ogromną prośbę do wszystkich państwa 

senatorów o wyciszenie telefonów komórkowych, 
a jeżeli jest potrzeba rozmowy, to bardzo proszę 
o wyjście, bo my tutaj wszystkie te rozmowy sły-
szymy i to bardzo przeszkadza.

Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztof Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Na początek chciałbym bardzo gorąco podzię-

kować przedstawicielom Związku Regionalnych 
Portów Lotniczych za to, że oni stanęli na wyso-
kości zadania, w przeciwieństwie do rządu, który 
tak implementował dyrektywę, że dzisiaj mamy 
ogromny problem.

Co do kontekstu prawnego, to w tym miejscu 
dziękuję także władzom Portu Lotniczego Łódź im. 
Władysława Reymonta, które przygotowały szcze-
gółowe i kompleksowe stanowisko w tym zakresie. 

Co do sposobu implementacji dyrektywy – mu-
simy na to spojrzeć od strony prawnej – to Unii 
Europejskiej, Komisji Europejskiej wcale nie zale-
ży na nakładaniu kar. Komisji Europejskiej zależa-
ło na implementacji dyrektywy Unii Europejskiej 
jako aktu prawa pochodnego Unii Europejskiej. 
Zadaniem prawodawców narodowych, czyli 
państw członkowskich, jest transpozycja przepi-
sów unijnych do prawa krajowego. To wy jako rząd 
odpowiadacie za to, jak dokonaliście transpozycji. 
Dokonaliście jej w sposób fatalny, dokonaliście 
jej w taki sposób, że dzisiaj rzeczywiście mamy 
ogromny problem.

Ja jestem przeciwny odrzucaniu tej ustawy, 
bo to nie rozwiązałoby problemu. W tym miejscu 
dziękuję pani senator Biedzie za wspólną pracę. 
Będziemy zgłaszać poprawki, ratując sytuację, bo 
rząd nie stanął na wysokości zadania. Gdyby nie 
wasz brak umiejętności implementacji dyrektywy, 
nie mielibyśmy dzisiaj problemu. Trzeba to sobie 
bardzo wyraźnie powiedzieć. Unia Europejska 
zostawia krajom członkowskim swobodę doboru 
środków i metod realizacji wskazanych celów. Jeśli 
pan minister jako jedyny sposób implementacji dy-
rektywy rozumie jej literalne przetłumaczenie, to 
proponuję zmienić obsługę prawną ministerstwa, 
bo czekają nas kolejne problemy.

Teraz przechodzę już do kwestii merytorycz-
nych. Polska implementacja dyrektywy – w prze-
ciwieństwie do tego, jak ją wdrożono w innych 
krajach europejskich – w sposób bardzo restryk-
cyjny i sztywny określa zasady i warunki przeka-
zywania przez przewoźników lotniczych danych 
dotyczących przelotu pasażera oraz przetwarza-
nia tych danych. Sami związaliście sobie ręce. I nie 
wylewajcie dzisiaj łez, nie mówicie, że kary są wyż-
sze w Niemczech czy w Irlandii. Jakoś się okazu-
je, że tam nie są one nałożone, a u nas procedury 
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są wszczęte. Powoduje to w praktyce obciążenie 
karami wszystkich linii lotniczych działających 
w Polsce, tych poważnych graczy. Te kary są oczy-
wiście za wcześniejszy okres, kiedy implementacja 
dopiero była w trakcie. I oczywiście możemy się 
dzisiaj cieszyć, że ustawa spełniła swoją rolę, że 
jesteśmy liderem w sensie osiągnięcia celów za-
łożonych w ustawie, ale sam pan zauważył, że są 
kraje, takie jak Francja, które osiągnęły ten sam cel 
bez takich drakońskich metod.

Przepisy polskiej ustawy nie dają w praktyce 
żadnych skutecznych narzędzi do odstąpienia od 
nałożenia kary. To wy sformułowaliście te prze-
pisy, nie napisały ich krasnoludki. Praktyka po-
kazuje jednak – można to było przewidzieć – że 
w przekazywaniu danych, w tej operacji pojawia-
ły się, szczególnie w pierwszym okresie, drobne, 
nieintencjonalne błędy, za które dzisiaj obciążacie 
przewoźników milionowymi karami. Do ustawy 
tak wadliwie wdrażającej dyrektywę zgłaszacie te-
raz poprawki. Ale nie są to poprawki, które mają 
poluzować dyrektywę, bo sami mówicie, że nie je-
steście w stanie… że nie rozumiecie jej inaczej niż 
tylko poprzez zapisy, które już wprowadziliście. 
Dzisiejsze poprawki służą de facto nie poluzowaniu 
sposobu wymierzania kar, ale wydłużeniu okresu, 
w którym te kary mogą być nałożone, z obecnych 
3 do 5 lat. My oczywiście w swoich poprawkach 
proponujemy lepsze rozwiązania. Za chwilę pani 
senator będzie je omawiać. Obecnie prowadzone 
postępowania administracyjne, jak już się dowie-
dzieliśmy… Szacowane nałożone kary to ok. 4 mi-
liardów zł. Wejście w życie nowelizacji wydłużającej 
możliwość karania będzie miało, moim zdaniem, 
jedno jedyne następstwo – skurczenie się rynku 
lotniczego w Polsce.

Szanowni Państwo, na tej sali są senatorowie ze 
wszystkich miejsc w kraju, są ci, którzy korzysta-
ją, tak jak mieszkańcy danych województw, z lot-
nisk w Szczecinie, we Wrocławiu, w Poznaniu, 
w Rzeszowie i w Łodzi. Wymieniłem te miasta 
tylko przykładowo. Co wy robicie? Narobiliście ta-
kiego bałaganu na regionalnym rynku lotniczym, 
że teraz rzeczywiście musimy na gwałt szukać roz-
wiązań. A gdybyście mieli osoby, które znają ten 
rynek, a nie tylko dosłownie przepisują dyrekty-
wy, to dzisiaj takich problemów byśmy nie mieli.

Szanowni Państwo, rynek lotniczy w Europie 
to skomplikowany mechanizm. I nie jest tak, że 
najlepsi fachowcy od rynku lotniczego w Polsce są 
np. w Straży Granicznej. Wielu pasażerów wsiądzie 
w pociąg czy samochód i pojedzie na tak przez was 

nielubiane lotniska w Berlinie. Publicznie mówię: 
ten sposób implementacji dyrektywy to był lobbing 
interesów lotnisk z krajów, które z nami sąsiadu-
ją. Bo z jednej strony mówicie, że chcecie budo-
wać CPK, rozwijać tu ruch lotniczy. Ale lotniska 
nie latają. Jak, że tak powiem, pozabijacie przewoź-
ników, którzy z nich mają korzystać, to nawet jak 
ten CPK wybudujecie, to będziemy mogli go sobie 
tylko oglądać, a nie z niego latać.

Przypominam także, że zmniejszenie ruchu 
lotniczego nad polską przestrzenią powietrzną 
spowoduje również drastyczny spadek przycho-
dów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, której 
działalność – chyba o tym zapomnieliście – finan-
sowana jest głównie z opłat od wszystkich prze-
woźników operujących na polskim niebie. Już 
pomijam to, że wy nawet na LOT, na własną spół-
kę Skarbu Państwa te kary nałożyliście, na LOT, 
który, jak inni przewoźnicy, z trudem podnosi się 
po dramatycznym spadku – i to nie odbudowało się 
jeszcze – dramatycznym spadku liczby pasażerów 
korzystających z linii lotniczej, co jest następstwem 
pandemii.

Szanowni Państwo, wy nawet tego nie wiecie, 
że ryzyko ograniczenia tego ruchu pasażerskie-
go to także ryzyko ograniczenia ruchu cargo, bo 
chyba zapominacie, że zdecydowana większość 
lotniczego ruchu cargo odbywa się na pokładach 
statków pasażerskich. Jeżeli tego nie wiecie, to in-
formuję. Ograniczenie tego ruchu spowoduje za-
burzenia w łańcuchu dostaw i ich przesunięcie do 
krajów ościennych, na lotniska w bliskiej lokali-
zacji w stosunku do Polski. Całkiem niedawno 
premier Morawiecki mówił: pandemia spowo-
duje, że będzie potrzeba skracania łańcucha do-
staw i jest szansa, że część z tego przeniesie się 
do Polski. Dzisiaj wasze działania doprowadziły do 
tego, że każdy, nawet półprzytomny, wielki produ- półprzytomny, wielki produ-, wielki produ-
cent czy wielki koncern będzie się zastanawiał, czy 
regulacje, które obowiązują w Polsce, nie piętrzą 
trudności, nie ograniczają, nie utrudniają właśnie 
realizacji dostaw w tym łańcuchu dostaw poprzez 
wykorzystanie lotniczego ruchu cargo.

Zastanówcie się tak na chłodno, bez emocji. Jak 
to jest… Wy mówicie, że świetnie wdrożyliście dy-
rektywę, ale to wszystkie pozostałe kraje wdrożyły 
ją w taki sposób, że dzisiaj nie mają tego problemu. 
Jeżeli ktoś idzie, patrzy wokół i wydaje mu się, że 
jest słońce, ale pierwsza, druga, trzecia osoba czy, 
jak w przypadku Unii Europejskiej, 25 krajów poza 
Polską mówi: „panie, pada deszcz”, to może rozłóżcie 
ten parasol, przeproście tych, którym narobiliście 
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bałaganu, i szukajmy wspólnie wyjścia z sytuacji. 
Dedykuję panom bajkę Ignacego Krasickiego, która 
ma już sporo lat: „wśród serdecznych przyjaciół psy 
zająca zjadły”. Proszę was o jedno: wy już nie kieruj-
cie się interesem linii lotniczych, bo tak o nie dbacie, 
że za chwilę ruchu lotniczego nad Polską nie będzie, 
jeżeli to zostawimy w waszych rękach.

Za chwilę zaproponujemy poprawki. Oczekuję 
jednego – tego, że rząd dopilnuje, że te poprawki 
przyjmie nie tylko Senat, ale także Sejm, i skończy-
my z tą kompromitacją, do której doprowadziliście. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Halinę 

Biedę.

SENATOR 
HALINA BIEDA 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Jakby kontynuując wystąpienie pana senatora, 

powiem, że na posiedzeniu komisji rzeczywiście był 
wniosek o odrzucenie tej ustawy, natomiast wynika-
ło to głównie z tego, że nie potrafiliśmy znaleźć takiej 
poprawki, która byłaby do przyjęcia zarówno przez 
Senat, przez przewoźników, jak i Sejm. Ja za chwilę na 
ręce pani marszałek w imieniu pani senator Mateckiej, 
pani senator Sekuły i  pana senatora Krzysztofa 
Kwiatkowskiego oraz swoim złożę takie poprawki. 
Wiem też, że przez senatora Komorowskiego zostały 
złożone poprawki o podobnej treści. Mam nadzieję, że 
na posiedzeniu komisji, które się odbędzie, zrobimy 
wszystko, aby przewoźnicy, którzy tutaj rzeczywiście 
mogliby zostać w znacznym stopniu poszkodowani, 
byli z tych naszych rozwiązań zadowoleni. Może tylko 
powiem, że proponowane poprawki pozwolą na za-
wieszenie na okres 2 lat wszczętych dotychczas wo-
bec przewoźników postępowań w sprawie nałożenia 
kar. Ale musimy pamiętać, że to dotyczy zarówno tych 
postępowań z lat 2018–2020, jak i możliwych nowych 
postępowań. Pozytywne jest to – co wiemy i od pana 
ministra, i od Straży Granicznej – że nie zdarzają się 
już takie zaniedbania. Jest to pocieszające. Mamy na-
dzieję, że w dalszym ciągu wszyscy będziemy mogli 
korzystać z naszych lotnisk i linii lotniczych oraz bez-
piecznie podróżować, a przewoźnicy po trudnościach 
nie będą mieli dodatkowej przeszkody w odbudowy-
waniu swoich firm. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Aleksander Szwed, Janusz Gromek, Mariusz 
Gromko złożyli swoje przemówienia…

(Senator Sekretarz Agnieszka Kołacz-
Leszczyńska: Jeszcze…)

…w dyskusji do protokołu*.
Proszę?
(Senator Sekretarz Agnieszka Kołacz-

Leszczyńska: I senator Janusz Pęcherz.)
I pan senator Janusz Pęcherz**. Przepraszam 

bardzo, ale nie był dopisany.
Ci senatorowie złożyli swoje przemówienia 

w dyskusji do protokołu.
Informuję, że wnioski o charakterze legisla-

cyjnym na piśmie złożyli senatorowie: Marek 
Komorowski, Halina Bieda, Ewa Matecka, 
Krzysztof Kwiatkowski i Joanna Sekuła.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki: 
Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Państwo, 
jeśli chodzi o warstwę merytoryczną, to nie, bo 
chyba tu już wszystko zostało powiedziane. A co 
do kwestii politycznych, to tym bardziej nie jest to 
moja rola, więc zostawiam to tak, jak jest. Bardzo 
dziękuję.)

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej 
oraz Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji o ustosunkowanie się do przedstawio-
nych wniosków i  przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

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

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porządku obrad: ustawa o dokumentach 
paszportowych.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
** Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 615, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 615 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, sena-
tora Janusza Pęcherza, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JANUSZ PĘCHERZ 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie 

sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej o ustawie o dokumen-
tach paszportowych – druk senacki nr 615.

Marszałek Senatu w dniu 14 stycznia skierował 
ustawę do wyżej wymienionej komisji. Posiedzenie 
komisji odbyło się 19 stycznia 2022 r.

(Rozmowy na sali)
Komisja po rozpatrzeniu ustawy wnosi o to, 

aby…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Szanowni Państwo, proszę nie przeszkadzać panu 
senatorowi.)

…Wysoki Senat uchwalić raczył załączony pro-
jekt uchwały.

Przedmiotem omawianej ustawy… Tak napraw-
dę jest to całkowicie nowa ustawa o dokumentach 
paszportowych. Obowiązująca dotychczas usta-
wa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach pasz-
portowych – Dziennik Ustaw z roku 2020 i 2021 
– została uchwalona w związku z wynikającą z re-
gulacji unijnych koniecznością wprowadzenia do 
polskich paszportów danych biometrycznych, to 
jest wizerunku twarzy i odcisków linii papilarnych 
palców. Przedmiotowy akt był wielokrotnie nowe-
lizowany, ale mimo dokonanych zmian w sferze 
szeroko rozumianych ułatwień dla obywatela na 
gruncie obowiązujących przepisów nie udało się 
sprostać wszystkim oczekiwaniom społecznym 
wynikającym ze zmieniających się uwarunkowań 
społeczno-prawnych.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat znacz-
nym zmianom uległ proces migracji obywateli, któ-
ry obecnie nie polega wyłącznie na zmianie stałego 
miejsca zamieszkania, ale w dużej mierze wynika 
z potrzeb turystycznych i z realizacji obowiązków 
zawodowych obywateli Polski.

Wreszcie istotnym zmianom uległo podej-
ście w relacjach między administracją a obywa-
telem, które obecnie skupia się na dążeniu do 

maksymalnego uproszczenia procedur admini-
stracyjnych i ich informatyzacji. Obywatele jako 
konsumenci usług publicznych oczekują spraw-
nej, nowoczesnej i szybkiej obsługi, maksymal-
nego uproszczenia procedur administracyjnych, 
a także uwzględnienia indywidualnych potrzeb 
każdego z nich. Mając na względzie wymienione 
okoliczności, w tym potrzebę realizacji oczekiwań 
społecznych w zakresie dostępności dokumen-
tów paszportowych oraz potrzebę wzmocnienia 
bezpieczeństwa wydawanych dokumentów pasz-
portowych, rząd uznał za niezbędne dokona-
nie zasadniczych zmian w systemie wydawania 
dokumentów paszportowych, które usprawnią 
i uproszczą proces ubiegania się o dokument, a tak-
że zwiększą jego bezpieczeństwo, i zaproponował 
szereg rozwiązań.

Ja wymienię tu najważniejsze rozwiąza-
nia, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsze 
z nich to budowa nowego Rejestru Dokumentów 
Paszportowych, czyli RDP, i likwidacja Centralnej 
Ewidencji Wydanych i  Unieważnionych 
Dokumentów Paszportowych. Nowy centralny re-
jestr umożliwi szybszy obieg informacji, zapewni 
referencyjność danych i dostęp do aktywnych da-
nych wszystkim organom paszportowym. Przede 
wszystkim organy zyskają dostęp do Rejestru 
Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego 
i rejestru PESEL.

Dalej: wprowadzanie danych do rejestru bez-
pośrednio za pomocą odpowiedniej aplikacji, a nie, 
tak jak to miało miejsce dotychczas, za pośrednic-
twem baz lokalnych, co ograniczy powielanie da-
nych osobowych gromadzonych w kilku rejestrach. 
Zmiana sposobu składania wniosku o wydanie do-
kumentu umożliwi odstąpienie od papierowej wer-
sji wniosku o wydanie dokumentu paszportowego 
na rzecz wniosku elektronicznego.

Dalej: ułatwienie potwierdzania tożsamości 
i obywatelstwa. Tutaj jest kilka bardzo istotnych 
rozwiązań. Przewiduje się uruchomienie nastę-
pujących usług elektronicznych, takich jak wery-
fikacja ważności paszportu. Po wpisaniu danych 
konkretnego dokumentu paszportowego będzie 
można uzyskać informację, czy dokument ten 
jest ważny, czy nie. Sprawdzenie danych oso-
bowych – obywatel będzie miał wgląd do swo-
ich danych osobowych w RDP oraz do informacji 
o wydanych mu dokumentach paszportowych. 
Unieważnienie paszportu – posiadacz, który utra-
cił dokument paszportowy, będzie mógł zgłosić 
jego utratę, a zgłoszenie takie będzie skutkować 
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automatycznym unieważnieniem tego dokumen-
tu. Poza tym za pośrednictwem rejestru danych 
kontaktowych możliwe będzie powiadomienie 
obywatela o zmianach statusu dokumentu pasz-
portowego, wysyłanie do obywateli powiadomień, 
np. o zbliżającym się terminie utraty ważności, 
o unieważnieniu czy możliwości odbioru doku-
mentów. Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka 
– matka i ojciec, opiekunowie, będą mieli możli-
wość złożenia wniosku o wydanie paszportu dla 
dziecka, które nie ukończyło 12 lat. Zgoda rodzica 
na paszport dla dziecka – matka lub ojciec, opie-
kunowie, będą mieli możliwość wyrażenia zgody 
na wydanie paszportu dla dziecka, a zgoda trafi do 
organu paszportowego.

Dalej: uszczegółowienie przepisów ustawy w za-
kresie budowy książeczek paszportowych i zakresu 
danych w dokumentach paszportowych, ujednolice-
nie granicy wiekowej 12 lat związanej z terminem 
ważności paszportu i koniecznością składania pod-
pisu, usystematyzowanie opłat paszportowych i jed-
noczesne określenie katalogu osób uprawnionych do 
obniżonej opłaty paszportowej po stronie obywatela.

Kolejne rozwiązanie: uproszczenie procedury 
ubiegania się o drugi paszport. Następuje całkowi-
te przeniesienie zadania obsługi wydawania dru-
gich paszportów do wojewodów i konsulów, a także 
wydłużenie okresu ważności drugich paszportów 
do 3 lat.

Kolejne rozwiązanie to wydawanie paszportów 
tymczasowych przez ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji z uwagi na ważny interes 
państwa. Paszporty tymczasowe z urzędu w kraju 
– tę sprawę będzie załatwiał wojewoda lub mini-
ster spraw wewnętrznych. Dalej: możliwość wy-
dania paszportu tymczasowego osobie, która już 
dysponuje ważnym paszportem, dokumentem 
paszportowym. Zmiana ta dotyczy sytuacji osób 
przebywających za granicą, które przekroczyły 
granicę na podstawie dowodu osobistego i podczas 
podróży go utraciły, a jednocześnie mają wydany 
ważny paszport, tylko nie dysponują tym doku-
mentem w czasie podróży.

Poszerzenie katalogu podmiotów uprawnio-
nych do posiadania paszportu tymczasowego doty-
czy wydania paszportu osobom małoletnim, które 
w związku z kontynuacją nauki, rozwojem indywi-
dualnych umiejętności lub koniecznością zapewnie-
nia im opieki muszą pilnie wyjechać za granicę. To 
umożliwi wydanie paszportu tymczasowego mało-
letnim w sytuacji wyjazdu, np. na konkurs, zawody 
itp.

Dalej: doprecyzowanie przepisów dotyczą-
cych orzeczeń sądowych w  sprawie zgody na 
wydanie dokumentu paszportowego osobom 
małoletnim, nowe formy zgłoszenia utraty do-
kumentu paszportowego i  jednoinstancyjność 
postępowań w sprawie odmowy wydania i unie-
ważnienia dokumentu paszportowego na wniosek 
uprawnionych organów. W takich przypadkach 
stronie będzie przysługiwało prawo wniesienia 
skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego. 
Jest tu też upoważnienie dla funkcjonariuszy pu-
blicznych do zatrzymania unieważnionych do-
kumentów paszportowych oraz uprawnienie dla 
funkcjonariuszy Straży Granicznej do fizycznego 
anulowania dokumentów paszportowych ozna-
czonych jako unieważnione.

To jest większość tych zapisów. Jest ich trochę 
więcej, ale ja wybrałem moim zdaniem te najważniej-
sze sprawy, które w tej ustawie zostały uregulowane.

Sejm uchwalił ustawę na czterdziestym szó-
stym posiedzeniu w  dniu 13  stycznia 2022  r. 
Projekt ustawy był przedłożeniem rządowym, druk 
sejmowy nr 1833. Projekt w brzmieniu zapropo-
nowanym przez Komisję Administracji i Spraw 
Wewnętrznych poparło 396 posłów, przeciw było 
25 posłów, zaś 20 wstrzymało się od głosu.

W  czasie prac komisji, po przedstawieniu 
głównych założeń ustawy przez wiceministra 
Szefernakera, przewodniczący komisji poprosił 
głównego legislatora Renatę Bronowską o przed-
stawienie uwag biura do omawianej ustawy. 
Praktycznie większość przedstawionych tu przez 
biuro poprawek, w sumie 7 poprawek z 9, zaak-
ceptowali przedstawiciele rządu i zostały one także 
przyjęte przez komisję w głosowaniu. Po tych wyja-
śnieniach praktycznie nie było senatorów chętnych 
do dyskusji, z wyjątkiem Wadima Tyszkiewicza, 
który pytał o możliwość elektronicznego przesyła-
nia dokumentów, dopytywał, czy to na pewno bę-
dzie funkcjonowało.

Wysoka Izbo, w imieniu komisji proszę o przy-
jęcie tej ustawy wraz z poprawkami. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.
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Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Jan Maria Jackowski.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, posługiwał się pan ta-

kim językiem techniczno-administracyjnym, 
a ja chciałbym wiedzieć, co wprowadzenie tej 
ustawy ułatwi w przypadku zwykłego obywa-
tela. Rozumiem, że generalnie chodzi o to, że 
zdalnie będzie on mógł załatwić szereg kwe-
stii związanych z wydaniem, poświadczeniem 
dokumentu paszportowego. Gdyby pan tak w 3 
punktach wymienił, co ta ustawa da zwykłemu 
obywatelowi…

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Panie Senatorze, tak, powiem. Oczywiście po-
sługiwałem się takim językiem, jaki jest w ustawie, 
i pewno tak to trzeba czynić.

A generalnie powiem – myślę, że ministerstwo 
też się wypowie, gdybym za dużo powiedział, to 
minister nie miałby co powiedzieć – że zwykły 
obywatel tak naprawdę zdalnie, siedząc w domu 
i mając laptopa czy komputer, będzie mógł złożyć 
dokumenty o wydanie paszportu. To jest najważ-
niejsze. Również drogą elektroniczną będzie mógł 
złożyć wszystkie załączniki niezbędne do jego wy-
dania. W którymś momencie jednak będzie mu-
siał pojawić się w urzędzie paszportowym. Tak 
więc generalnie chodziłoby też o to, żeby tych 
urzędów, miejsc wydawania paszportów było wię-
cej. Na dzisiaj one są w miastach wojewódzkich 
i w delegaturach. Ale, o ile wiem, i na posiedzeniu 
komisji, i na posiedzeniu Sejmu zwracano uwagę 
na to, żeby to przybliżać. Z tego, co wiem, wyni-
ka, że całe działanie rządu idzie w tym kierunku, 
żeby tych miejsc było więcej, ale nie wszystko na-
raz. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jackowski. Proszę bardzo.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Ale według jakich kryteriów? Czy na posiedze-
niu komisji była mowa o tym, w jakim kierunku to 
poszerzanie będzie szło? Rozumiem, że tam, gdzie 
są delegatury urzędów wojewódzkich. Ale czy to bę-
dzie sięgało do szczebli powiatów, czy raczej jest to 
mało prawdopodobne?

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Nie, na posiedzeniu komisji mowy o tym nie 
było, Panie Senatorze. Ale z tego, co wiem z posie-
dzenia sejmowego i z wypowiedzi na nim przed-
stawicieli rządu – myślę, że rząd to potwierdzi 
– wynika, że będzie to szło raczej w takim kierun-
ku, żeby przynajmniej w powiatach te sprawy mo-
gły być załatwiane.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos?
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Janusz Pęcherz: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez 

rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku 

prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster spraw wewnętrznych i administracji.

Witamy pana ministra Szefernakera.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Panie 
i Panowie Senatorowie!

Myślę, że pan senator sprawozdawca bardzo 
szeroko omówił kwestie związane z nową ustawą 
paszportową.
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Ja chciałbym dodać do tej wypowiedzi, żeby nie 
powielać już pewnych spraw, które zostały tutaj po-
wiedziane, że jeżeli chodzi o tę ustawę, to rzeczy-
wiście ona stwarza nowe rozwiązania techniczne. 
I uszczegółowiając je, mogę powiedzieć, że jeżeli 
chodzi choćby o weryfikację ważności paszportu, 
o zgłoszenie utraty skutkujące unieważnieniem 
paszportu, będzie można to zrobić w sposób elek-
troniczny, będzie można zgłosić utratę dokumentu 
paszportowego skutkującą automatycznym unie-
ważnieniem dokumentu. Będzie można także, co 
ważne, w ramach e-usługi, w sposób elektroniczny 
wyrazić zgodę przez jednego z rodziców na wyda-
nie dziecku paszportu w obecności drugiego rodzi-
ca. To jest niezwykle ważne. Bardzo często zdarza 
się, że rodzice przebywają w 2 różnych miejscach. 
Myślę, że także ważne jest to, że nie będzie po-
trzebne już wypełnianie papierowego wniosku, 
który z uwagi na specyficzne wymiary i gramatu-
rę papieru jest dostępny dziś wyłącznie w organie 
paszportowym, nie ma możliwości pobrania go 
poprzez internet. W tej chwili jest tak, że trzeba 
pójść do urzędu i wypełnić wniosek. Obywatel, któ-
ry po wejściu w życie tej ustawy zgłosi się do urzę-
du w celu wyrobienia dokumentu paszportowego, 
otrzyma na urządzeniu wszystkie swoje dane już 
wypełnione i tylko będzie musiał złożyć podpis. To 
też skróci proces składania wniosków przez oby-
wateli o wydanie paszportu.

Ze względu na to, że przepisy europejskie sta-
nowią, iż w ramach bezpieczeństwa obrotu doku-
mentami dowody osobiste i paszporty mogą być 
wyrobione w sytuacji, w której przy składaniu 
wniosku obywatel musi zostawić odciski palców 
i później przy wydaniu również musi zostawić 
odciski palców w celu sprawdzenia, czy to jest ta 
sama osoba, która składa wniosek i odbiera doku-
ment, nie ma możliwości elektronicznego składa-
nia wniosku przez internet.

 Wybiegając w przyszłość i odpowiadając na 
potencjalne kolejne pytania państwa senatorów, 
wychodząc także naprzeciw pytaniom pana sena-
tora Jackowskiego, które padły we wcześniejszej tu-
rze, odpowiem tak. Szanowni Państwo, dziś to jest 
16 różnych ewidencji paszportowych. Dzięki tym 
technicznym rozwiązaniom będzie 1 system reje-
strów paszportowych. Jest to pierwszy krok do tego, 
aby w przyszłości można było zejść na poziom sa-
morządu, jeżeli chodzi o wydawanie paszportów. 
Do tej pory było tak, że np. tylko w urzędach wo-
jewódzkich były urządzenia do złożenia odcisków 
palców. Teraz są też w urzędach gminy ze względu 

na to, że do dowodów osobistych w analogiczny spo-
sób odciski są pobierane. Zatem mamy już stosow-
ne urządzenia w urzędach gminy. Będziemy mieli 
za chwilę 1 rejestr, co jest pierwszym krokiem do 
tego, żeby docelowo można było ułatwić wszyst-
kim obywatelom składanie wniosku o dokument 
paszportowy, żeby można było tego dokonywać nie 
tylko w urzędach wojewódzkich czy delegaturach, 
ale także w urzędach samorządowych. Dziś w wie-
lu powiatach można tego dokonywać, ponieważ na 
mocy porozumienia urzędu wojewódzkiego i samo-
rządu powiatowego powiaty udostępniają stosowne 
miejsce w urzędzie powiatowym. Na zasadzie poro-
zumienia powiaty przekazują etaty, a urząd woje-
wódzki przekazuje sprzęt. Można to już dzisiaj robić 
w wielu miejscach, ale rzeczywiście wielu miesz-
kańców gmin, które nie są na prawach powiatu, 
nie ma możliwości złożenia tego w urzędzie gminy. 
Zależy nam na tym, żeby w przyszłości takie dzia-
łania mogły być realizowane jak najbliżej obywatela, 
tak więc wychodzimy tu naprzeciw oczekiwaniom. 
Myślę, że rozwiązania, które przyjmujemy w usta-
wie, są takim pierwszym etapem w dojściu do tego, 
aby to było jak najbliżej obywatela. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę 
bardzo.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, krótkie pierwsze pytanie. Jak 

to będzie w czasie… Co rząd myśli? Kiedy to będzie? 
Byłoby fantastycznie, gdyby każdy obywatel mógł 
w swojej gminie odebrać dokument paszportowy. 
Jak należy to rozumieć? Czy to jest proces mający 
jakiś harmonogram, czy to jest taki ideowy cel, za-
łożenie, do którego będziemy zmierzać? To pierw-
sze pytanie.
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Drugie. Czy pan minister zechciałby rozwinąć 
temat rodziców, którzy mają inne miejsca zamiesz-
kania w wyniku różnych okoliczności życiowych, 
a chcieliby swojemu dziecku wyrobić dokument 
paszportowy? Chciałbym to dobrze zrozumieć. Czy 
jeden musi się pojawić osobiście, a drugi może to 
złożyć online? Jak to będzie praktycznie wyglądało 
w przypadku takich rodziców? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Ustawa przewiduje możliwość elektronicz-
nego wyrażenia zgody przez jednego z rodziców. 
Rzeczywiście jeden rodzic będzie mógł wyrazić 
taką zgodę w sposób elektroniczny, bez zbęd-
nych papierologii i bez zbędnego przemieszcza-
nia się. Nie będzie musiał być fizycznie obecny 
czy fizycznie wypełniać dokumentów. Będzie 
to e-usługa, którą będzie można zrealizować. 
To niewątpliwie będzie ułatwienie w zglobali-
zowanym świecie, kiedy bardzo często jeden 
z  rodziców, choćby ze względów na zadania 
związane z wykonywaniem zawodu, musi być 
poza miejscem zamieszkania. To niewątpliwie 
będzie ułatwienie. W trakcie czynności związa-
nych z wyrobieniem paszportu będzie mógł być 
obecny jeden rodzic. To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Na tę chwilę nie ma sprecyzo-
wanego harmonogramu. Zakładamy, że wejście 
w życie rejestru dokumentów paszportowych, 
który przewiduje ustawa, będzie tu pierwszym 
krokiem. Następnie przeanalizujemy, jak to 
wszystko wygląda od strony technicznej, jak 
już ten rejestr zacznie funkcjonować. Będziemy 
to oceniać. Na pewno nie jest to kwestia, która 
byłaby możliwa do zrealizowania w ciągu paru 
miesięcy, ale docelowo, w związku z  tym, że 
nie będzie to generowało dodatkowych kosztów 
związanych z zakupem czytników linii papilar-
nych… Jest to temat, którego do tej pory w ogó-
le nie można… To znaczy było to nierealne ze 
względu na systemy, ze względu na czytniki linii 

papilarnych. Dziś otwiera się możliwość analiz 
w sytuacji, kiedy będziemy mieli 1 rejestr syste-
mów paszportowych.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz. Proszę 

bardzo.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Ministrze, na posiedzeniu komisji uzy-
skałem odpowiedź na moje pytanie dotyczące tego, 
czy dokumenty będzie można dostarczać w formie 
elektronicznej. Sam wniosek będzie w formie elek-
tronicznej, ale mi chodzi o inne dokumenty. Czy 
jest jakiś dokument, o którym pan wie, że trzeba go 
będzie dostarczyć w formie tradycyjnej? Wniosek 
składamy w formie elektronicznej. Pobranie od-
cisku palca – wiadomo, że bezdyskusyjnie trzeba 
być osobiście, żeby tego dokonać. Ale czy obywatel 
będzie musiał dostarczyć jakiś dokument osobiście, 
czy w zasadzie wszystkie dokumenty będzie można 
dostarczyć w formie elektronicznej?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Co do zasady, Panie Senatorze, ustawa idzie 
w takim kierunku, żeby można to było robić 
właśnie w formie elektronicznej. Aczkolwiek ze 
względu na liczbę casusów związanych choćby 
z utratą paszportu za granicą czy różnych in-
nych sytuacji, które pojawiają się dzisiaj w zglo-
balizowanym świecie, byłbym nieroztropny, 
gdybym odpowiedział panu, że nie będzie takiej 
sytuacji. Bo jak się taka sytuacja gdzieś pojawi, 
to mógłby pan powiedzieć, że wprowadziłem 
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pana w błąd. Co do zasady kierunek jest taki, 
aby można było składać wiele dokumentów dro-
gą elektroniczną.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie 
Ministrze, mnie zainteresowała kwestia miejsca 
urodzenia, bo to jest jedna z czołowych danych, 
które się umieszcza w paszporcie. Podobnie jest 
w dowodach osobistych. Jak to jest z miejsca-
mi urodzenia osób, które przecież żyją jeszcze 
wśród nas, urodzonych na terenach, które w tej 
chwili nie wchodzą w obszar państwa polskie-
go? Jaka jest procedura? Bo w przypadku miej-
scowości na terenie Polski to się stosuje obecną 
nazwę. A jak w takim wypadku?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Omawiana ustawa nic w tej kwestii nie zmie-
nia. To jest tak samo jak właśnie w innych usta-
wach związanych z wydawaniem dokumentów. 
I ta ustawa we wspomnianych sprawach tak jak-
by podtrzymuje dotychczasowe rozwiązania. 
Jeżeli chodzi o szczegółowe nazwy… Bo pewnie 
chodzi np. o obywateli, którzy urodzili się na te-
renie dzisiejszej Ukrainy, tak? Albo w innych… 
Ja postaram się panu odpowiedzieć na piśmie, 
szczegółowo. W związku z tym, że nie jest to 
rozwiązanie nowe, to wolałbym odpowiedzieć 
panu szczegółowo na piśmie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek, tylko dopytam. Ja powiem, 
z czym jest związane to pytanie. Kiedyś poja-
wiła się na moim dyżurze osoba leciwa, która 
miała wpisane w dowodzie – to jeszcze takie 
książeczkowe dowody były – „ZSRR”. Tzn. na-
zwa miejscowości i „ZSRR”. I była oburzona. 
Powiedziała, że nie urodziła się w  Związku 
Radzieckim. Miała rację, nawiasem mówiąc. 
Pytanie: czy ta procedura jest dalej stosowana? 
Jak to jest w tej chwili?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Oczywiście nie. Chodzi tu o miejscowość, miej-
sce urodzenia w  sensie miejscowości. Ale, tak 
jak odpowiedziałem wcześniej panu senatorowi 
Tyszkiewiczowi, powiedzmy sobie, jest wiele róż-
nych casusów, które bardzo często też z pozycji 
urzędu centralnego są nie do przewidzenia. Nie do 
przewidzenia jest, jak się urzędnicy na innym szcze-
blu zachowają. I chciałbym odpowiedzieć panu na to 
pytanie na podstawie doświadczeń naszego departa-
mentu, jeżeli chodzi o tego typu uwagi. W związku 
z tym zbadamy ten temat i panu odpowiemy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Michał Seweryński.
Proszę bardzo, Panie Marszałku.

SENATOR 
MICHAŁ SEWERYŃSKI 

Panie Ministrze, czy docelowo będziemy mieli 
system paszportów bezterminowych, czy one będą 
ważne tylko przez ograniczony czas?
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Docelowo ustawa powiela rozwiązania, któ-
re były do tej pory. Tak więc w związku choć-
by z aktualizacją danych osobowych, w związku 
z aktualizacją także danych biometrycznych, 
wynikających ze zdjęcia, jest wymóg, aby były 
to dokumenty czasowe. To nie jest tylko nasze 
rozwiązanie, ale to wynika także z przepisów 
prawa europejskiego odnośnie do dowodów oso-
bistych. Mieliśmy też kwestię związaną z wyda-
waniem dowodów osobistych osobom powyżej 
siedemdziesiątego roku życia. Bo, oczywiście, 
chcielibyśmy, aby one były wydawane na dłu-
żej niż 10 lat albo bezterminowo. Ale ze wzglę-
du na to, że to są dokumenty, które uprawniają 
do przemieszczania się pomiędzy granicami 
państw, między państwami, to one podlegają 
także wymogom dotyczącym międzynarodo-
wych dokumentów, które pozwalają na to, aby 
w taki sposób się przemieszczać. I one wyzna-
czają pewne standardy. W związku z tym oma-
wiana ustawa również jest dostosowana do tych 
wymogów. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker: 
Dziękuję bardzo.)

Informuję, że przedstawiciel rządu zobo-
wiązał się do udzielenia pisemnej odpowie-
dzi na pytanie zadane przez senatora Jerzego 
Czerwińskiego.

Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu panią senator 

Magdalenę Kochan.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ta ustawa przewiduje bardzo wiele rozwiązań 

korzystnych dla obywateli, bo odchodzących od wy-
mogów biurokratycznych. W tym względzie jest 
nowocześniejsza niż niedawne nowelizacje, obo-
wiązujące, o ile dobrze pamiętam, od październi-
ka lub listopada ubiegłego roku. I z tego względu 
ustawa absolutnie zasługuje na nasz wspólny głos 
na tak.

Jest jednak jedna rzecz, od której państwo od-
chodzicie, będzie inaczej niż do tej pory, co wzbu-
dziło wiele kontrowersji, wprawdzie nie w całym 
społeczeństwie, ale w pewnej grupie, dla której 
powinniśmy mieć szczególne względy, bo jest 
mniejszością. Skoro budzi to takie kontrowersje, 
a poprzednie zapisy takich kontrowersji nie bu-
dziły, to należy do nich wrócić. Zresztą pan mi-
nister, występując tutaj dzisiaj, ani razu nie użył 
sformułowania pochodzącego z nowego przedło-
żenia. Zawsze mówił pan językiem poprzednich 
przedłożeń: jeden z rodziców, jednego z rodziców, 
rodzice, dla rodzica. Nigdy nie powiedział pan: 
matka lub ojciec.

W związku z tym, biorąc te sprawy pod uwagę, 
złożyłam w imieniu swoim, ale także pani senator 
Gabrieli Morawskiej-Staneckiej oraz pana senatora 
Wojciecha Koniecznego, stosowne poprawki, o któ-
rych przyjęcie proszę. Proszę także, żebyśmy jesz-
cze na tym posiedzeniu Senatu rozpatrzyli projekt 
ustawy z tą poprawką. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Tyszkiewicza.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki 
Senacie!

Ja oczywiście bardzo pozytywnie oceniam 
projekt tej ustawy, dlatego że on realizuje te nasze 
postulaty, również samorządowców, którzy zgła-
szali swoje uwagi i prosili o to, żeby jak najwięcej 
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czynności, jeżeli można je w ten sposób wykonać, 
wykonywać w formie elektronicznej. Tak więc 
ustawa zmierza we właściwym kierunku i zmie-
rza do tego, żeby załatwianie wszelkich spraw, 
w tym wypadku wniosku o paszport, odbywało 
się w całości w postaci elektronicznej. Nie będzie 
wtedy potrzeby… Im więcej będzie tych dokumen-
tów elektronicznych… Nie będzie wtedy potrzeby 
ich wydawania, co zmniejszy koszty, gdy dane czy 
dokumenty będą zasysane z systemu. Chodzi tak-
że o przechowywanie. Przechowywanie w formie 
elektronicznej jest o wiele tańsze niż przechowy-
wanie w formie papierowej, tak więc kierunek jest 
jak najbardziej właściwy.

Ja chciałbym przypomnieć, że my w grud-
niu 2020 r. pracowaliśmy w Senacie nad pro-
jektem bardzo, bardzo podobnej ustawy, która 
dotyczyła zmian w ustawie – Prawo o aktach 
stanu cywilnego. Mam informację, że minister-
stwo pracuje nad naszym projektem, który jest 
w Sejmie, z czego bardzo się cieszę. Mam na-
dzieję, że wspólnie wprowadzimy te zmiany, 
bardzo korzystne zmiany, które w Senacie prze-
głosowaliśmy, tak jak wspomniałem, w grudniu 
2020 r. Wtedy, nie ukrywam, w naszych dys-
kusjach strona rządowa niezbyt chętnie się od-
nosiła do naszych propozycji zmian. Może to 
wynikało też z konieczności przerobienia sys-
temów, kwestii czasu, bo zmiany, które mają 
miejsce, są dosyć znaczące. Chciałoby się po-
wiedzieć: lepiej późno niż wcale. Tak że bardzo 
się cieszę, że nad tą ustawą będziemy wspólnie 
pracować w Sejmie. Mam nadzieję, że ona zo-
stanie przeforsowana.

Im więcej będzie zmian tego typu, tym lepiej dla 
obywatela. Jeżeli w wypadku chociażby paszportów 
obywatel, który mieszka za granicą, będzie mógł 
załatwić sprawę w formie elektronicznej, to tym 
lepiej, jeżeli będzie mógł złożyć dokumenty w for-
mie elektronicznej, to też tym lepiej. I dobrze by 
było, żeby obywatel np. mieszkający w Londynie 
i chcący zdobyć skrócony odpis aktu urodzenia nie 
musiał lecieć z Londynu do Warszawy po to, żeby 
stanąć w kolejce i… Tu już nie chodzi o pieniądze, 
bo to kosztuje ok. 20 zł, jeśli się nie mylę, żeby taki 
dokument wydobyć. Jeżeli więc wspólnie będziemy 
zmierzać w tym kierunku, że wiele tych czynności 
będzie można załatwić w formie elektronicznej, to 
tym lepiej. To odciąży nie tylko obywatela, który 
nie będzie musiał stać w kolejkach i tracić czasu, 
ale również urzędników, naszych urzędników urzę-
dów stanu cywilnego w samorządach, którzy będą 

mogli zająć się czymś innym. Tak więc kierunek 
jest jak najbardziej właściwy.

Ja nie ukrywam, że byłem przygotowany do 
złożenia poprawki, którą mam, ale po rozmo-
wach z przedstawicielami rządu postanowiłem, 
że ja tej poprawki jednak nie będę zgłaszał. Ta 
poprawka ma dotyczyć tego, żeby konsul mógł 
wydawać z rejestrów stanu cywilnego odpis zu-is zu-
pełny i odpis skrócony aktów stanu cywilnego 
i zaświadczenie o stanie cywilnym, dlatego że 
te informacje konsul będzie posiadał. One będą 
w bazie danych, nie będzie potrzeby, żeby wy-
dobywać te zaświadczenia, powiedzmy, z na-
szych urzędów i przekazywać do konsula. Ale 
rozumiem, że potrzebny jest czas chociażby na 
wprowadzenie zmian w  systemach informa-
tycznych. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie określić, 
czy to będzie trwało 3 miesiące, czy 4, w związ-
ku z czym ja odstępuję od złożenia tej poprawki. 
Mam nadzieję, że wspólnie pracując nad usta-
wą, która jest w Sejmie, a którą, jak wcześniej 
wspomniałem, przegłosowaliśmy tutaj w Senacie 
w roku 2020, zrobimy dokładnie odwrotnie. Tu 
pracujemy nad ustawą o paszportach i są zmiany 
w ustawie o aktach stanu cywilnego, musieliby-, musieliby-
śmy te zmiany tu wprowadzić, a pracując nad 
ustawą o aktach stanu cywilnego zrobimy zmia-
ny w ustawie paszportowej po to, żeby konsul 
mógł wydawać takie zaświadczenia. Dziękuję 
bardzo.

Tak że jeszcze raz gratuluję tej ustawy. Gramy 
w jednej drużynie. Nieczęsto to się zdarza, ale 
w  tym wypadku jesteśmy w  jednej drużynie. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję również, że senato-że senato-e senato-

rowie Janusz Pęcherz, Aleksander Szwed, Janusz 
Gromek, Ryszard Świlski, Mariusz Gromko, 
Beniamin Godyla, Halina Bieda złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję również, że wnioski o charakte-
rze legislacyjnym na piśmie złożyli senatorowie 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Gabriela Morawska-Stanecka, Wojciech Konieczny 
i Magdalena Kochan.

Zamykam dyskusję.
Informuję… Przepraszam. Czy przedstawiciel 

rządu chce ustosunkować się do przedstawionych 
wniosków?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie! 
Wysoka Izbo!

Myślę, że warto ustosunkować się do tej po-
prawki, do wniosku, który został zaprezentowany 
przez panią senator Kochan. Chciałbym powie-
dzieć, że podważany zapis w ustawie, który spro-
wadza się do tego, że każdorazowo, jeżeli chodzi 
o rodziców, są wpisywani w ustawie matka i oj-
ciec, to jest zapis zaproponowany przez Rządowe 
Centrum Legislacji, który prowadzi do ujedno-
licenia pojęć w ramach całego ustawodawstwa 
polskiego, gdzie zgodnie z kodeksem rodzinnym 
i opiekuńczym rodzicami są matka i ojciec.

Jednocześnie chciałbym uspokoić w kwestii 
pewnych wątpliwości, które też w wypowiedzi 
pani senator się pojawiły. Obywatel państwa pol-
skiego, bez względu na to, w jakiej rodzinie się 
urodzi, ma prawo do otrzymania dowodu osobi-
stego i paszportu. I to jest obowiązek państwa, 
bez względu na to, co kto ma wpisane w zagra-
nicznym akcie urodzenia – bo to dotyczy przede 
wszystkim zagranicznych aktów urodzenia – 
bez względu na to, jacy rodzice są wpisani w za-
granicznym akcie urodzenia. Państwo polskie 
– taka jest interpretacja sądów administracyj-
nych, taka jest także interpretacja Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, która jest 
przekazana do wszystkich urzędów wydających 
paszporty i dowody osobiste – każdemu nasze-
mu obywatelowi wyda dowód osobisty i paszport. 
I ta regulacja, która ujednolica pojęcie rodziców 
jako matki i ojca, w żaden sposób nie wpłynie na 
to, aby jakikolwiek nasz obywatel, bez względu 
na to, w jakiej rodzinie się urodził i co ma w ak-
cie urodzenia wpisane, był w jakikolwiek sposób 
przez tę ustawę dyskryminowany. To chciałbym 
powiedzieć, żeby to także w tej dyskusji dzisiaj 
wybrzmiało. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

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

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o szczególnych roz-
wiązaniach służących ochronie odbiorców paliw 
gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku nr  617, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 617 A.

Proszę sprawozdawczynię Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senator Marię Koc, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Pani Senator.
(Senator Maria Koc: Jeszcze sekundkę, Panie 

Marszałku…)
Bardzo proszę.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MARIA KOC 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W  imieniu Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności pragnę przedstawić sprawoz-
danie komisji do ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach służących ochronie odbiorców paliw 
gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Komisja obradowała w  sprawie tej ustawy 
przedwczoraj. Z ramienia rządu ustawę przed-
stawił senatorom minister Maciej Wąsik… 
przepraszam, Maciej Małecki – przepraszam 
bardzo, Panie Ministrze – sekretarz stanu 
w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Po za-
poznaniu się z ustawą oraz po dyskusji Komisja 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przyjęła 
ustawę wraz z 22 poprawkami. Poprawki te zo-
stały zaproponowane przez Biuro Legislacyjne 
i zyskały aprobatę strony rządowej. Wobec tego 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy 
wraz z poprawkami.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, celem usta-
wy jest ochrona gospodarstw domowych, 
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mieszkańców budynków wielolokalowych i nie-
których odbiorców wrażliwych przed gwałtow-
nie rosnącymi cenami gazu. Ustawa przewiduje 
zamrożenie cen gazu dla klientów taryfowanych 
w roku 2022. Ceny paliw gazowych zamrożone 
zostaną na poziomie cen zawartych w taryfie 
sprzedaży z urzędu, ustalonej na okres od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2022 r. przez Urząd Regulacji 
Energetyki. Ustawa ta przewiduje również, żeby 
według tych stawek skierowanych do odbiorców 
indywidualnych… żeby te stawki miały zasto-
sowanie także wobec mieszkańców spółdziel-
ni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, 
mieszkańców budynków wielolokalowych, także 
tych, którzy nie zawarli indywidualnych umów na 
zakup gazu ziemnego z przedsiębiorcami energe-
tycznymi. Ochrona taryfowa zagwarantowana zo-
stanie wszystkim mieszkańcom spółdzielni oraz 
wspólnot mieszkaniowych, także w sytuacji, gdy 
spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystą-
piła o objęcie takową ochroną. Do końca 2023 r. 
ochroną taryfową, oprócz spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych, objęci będą również tak zwani 
odbiorcy wrażliwi, jeśli sprzedawcy paliw gazo-
wych złożą oświadczenie o spełnieniu warunków 
pozwalających uznać ich za odbiorcę wrażliwe-
go. Są to m.in. szpitale, ośrodki zdrowia finan-
sowane ze środków publicznych, domy pomocy 
społecznej, domy dziecka, noclegownie, szkoły, 
przedszkola, żłobki, kluby dziecięce, podmioty 
tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, 
Kościoły, związki wyznaniowe, instytucje kultury, 
organizacje pozarządowe, ochotnicze straże po-
żarne, placówki zapewniające całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 
seniorom, centra integracji społecznej, kluby in-
tegracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, 
organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne 
w zakresie – i tu jest ważna uwaga – w jakim zu-
żywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej 
działalności niebędącej działalnością gospodarczą.

Ustawa przewiduje rozwiązania, które wyklu-
czą możliwość podwyższania cen i stawek taryfo-
wych paliwa gazowego w roku 2022 w sprzedaży 
gazu, który… Przepraszam, ustawa wyklucza moż-
liwość podwyższenia cen i stawek taryfowych pa-
liwa gazowego w roku 2022. Sprzedawcy gazu, 
którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Pani 
Marszałek, może wody?)

Poproszę, tak. Nie wiem, co mi się dzieje z gar-
dłem, ale przeszkadza mi to, pewnie państwu też.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Rzeczy-
wiście, coś niepokojącego.)

Dziękuję.
Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do 

obowiązku stosowania zamrożenia cen i stawek, 
będą polegać karze pieniężnej nie niższej niż 1 mi-
lion zł i nie wyższej niż 15% przychodu ukaranego 
przedsiębiorstwa.

Ustawa zakłada również system rekompen-
sat na poziomie 10 miliardów zł dla sprzedawców 
gazu, którzy prowadzą sprzedaż dla odbiorców ta-
ryfowych. Przełoży się to na niższe rachunki dla 
odbiorców, obniżenie o równowartość tej kwoty. 
Rekompensaty pokryją różnice pomiędzy ceną za-
kupu paliwa a ceną sprzedaży według taryfy. Skarb 
Państwa obejmie gwarancją zobowiązania sprzeda-
ży z urzędu paliw gazowych z tytułu obligacji lub 
kredytów zaciągniętych na rynku krajowym lub za-
granicznym do 1 stycznia 2026 r. Rekompensaty 
będą wypłacane przez Fundusz Wypłaty Różnicy 
Cen, do którego trafi 40% środków ze sprze-
daży uprawnień do emisji CO2 w  2022  r. oraz 
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 
Dodatkowo gwarancjami Skarbu Państwa obję-
te zostaną w 100% kredyty zaciągnięte i obligacje 
emitowane przez sprzedawców z urzędu i przed-
siębiorstwa realizujące obligo giełdowe na potrze-
by obrotu gazu. Gwarancje mają obowiązywać do 
1 stycznia 2026 r., do kwoty 30 miliardów zł.

Szanowni Państwo, jeśli chodzi o samą usta-
wę, to jest to ustawa dosyć obszerna, bardzo szcze-
gółowo jest opisany tu system rekompensat, jakie 
będą udzielane sprzedawcom gazu według stawek 
taryfowych. Były pytania do pana ministra o po-
moc publiczną i pan minister rozwiał te wątpli-
wości, mówiąc, że te rekompensaty będą opiewały 
na wysokość różnicy pomiędzy ceną zakupu gazu 
przez przedsiębiorstwo a ceną sprzedaży według 
taryfy, w związku z tym będą jedynie rekompen-
sowały tę różnicę, a więc nie będzie można uznać 
tej rekompensaty za pomoc publiczną. Oczywiście 
pojawiały się też głosy, że wśród beneficjentów tej 
ustawy, a więc odbiorców wrażliwych, powin-
no znaleźć się więcej podmiotów. W tej sprawie 
również była uwaga pana ministra, że musimy 
być bardzo ostrożni, poszerzając katalog tych od-
biorców, ponieważ rzeczywiście możemy objąć tą 
ustawą jedynie te podmioty, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej, czy też możemy dofi-
nansować te podmioty jedynie w takim obszarze, 
w jakim nie prowadzą działalności gospodarczej, 
działalności biznesowej. Pojawiały się również 
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różne wnioski i prośby do Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, aby ten katalog be-
neficjentów ustawy poszerzyć, jednak my też po 
dyskusji uznaliśmy, że może to być zagrożeniem 
dla tej ustawy, ponieważ będzie ona oczywiście 
oceniana przez Komisję Europejską właśnie pod 
względem udzielania pomocy publicznej i istnie-
je obawa, że gdybyśmy rozszerzyli katalog bene-
ficjentów, ta ustawa mogłaby być po prostu przez 
Komisję Europejską zanegowana.

Szanowni Państwo, ta ustawa jest odpowiedzią 
na bardzo wysokie ceny gazu, jakie w ubiegłym 
roku zapanowały na rynku światowym, zwłasz-
cza na rynku europejskim. Oczywiście są różne 
przyczyny tego, że gaz zdrożał na giełdach euro-
pejskich o kilkaset procent, a był nawet taki mo-
ment, że zdrożał aż o 1000%. Oczywiście wiemy, że 
przyczyn jest właściwie kilka. Główna to to, że bar-
dzo wzrosło zapotrzebowanie na paliwo gazowe, co 
związane jest z tym, że gospodarka światowa, go-
spodarka europejska, gospodarki poszczególnych 
krajów europejskich wychodzą z kryzysu gospo-
darczego wywołanego koronawirusem, wywoła-
nego lockdownem i wracają na ścieżkę szybkiego 
rozwoju. Stąd popyt na paliwa gazowe, w ogóle na 
energię bardzo wzrósł. Ja nie wiem, jak to wygląda 
w przypadku gazu, ale w przypadku energii elek-
trycznej w Polsce popyt w roku 2021 wzrósł o 14% 
w stosunku do popytu w roku 2019. I to dotyczy 
również surowców energetycznych. Tak więc popyt 
jest bardzo duży, a mamy do czynienia z ogrom-
nymi barierami w podaży. Wiemy, że te bariery 
w podaży wynikają z takiej, a nie innej polityki pro-
wadzonej przez Rosję, przez Gazprom. Wiemy, że 
mamy tutaj do czynienia z pewnym szantażem, 
który Gazprom stosuje wobec Europy, zwłaszcza 
wobec Europy Zachodniej. Wiemy – o tym była też 
mowa na posiedzeniu komisji – że przy tym dużym 
popycie podaż jest daleko niewystarczająca, ponie-
waż Gazprom nie dostarcza takich ilości gazu, ja-
kie się zobowiązał dostarczać, i magazyny gazowe 
w Unii Europejskiej są wypełnione często nawet 
nie w 50%. Poza tym, jak wiemy, Rosja wstrzyma-
ła też przesył gazu przez niektóre tradycyjne linie 
przesyłowe, jak chociażby przez gazociąg jamalski. 
To wszystko powoduje, że ten kryzys na rynku ga-
zowym się pogłębia.

Stąd też odpowiedzią na ten kryzys w stosunku 
do odbiorców indywidualnych gazu, w stosunku 
do gospodarstw domowych, w stosunku do spół-
dzielni mieszkaniowych, do osób, które miesz-
kają w lokalach zarządzanych przez spółdzielnie 

mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, oraz do 
odbiorców wrażliwych jest ta ustawa, która spo-
woduje, że ceny gazu w tym roku zostaną dla tych 
wszystkich odbiorców zamrożone, a tą szczególną 
ochroną podmioty wrażliwe będą objęte do końca 
roku 2023. Jest oczywiście nadzieja, że do tego cza-
su kryzys na rynku gazu uda się zażegnać, a jeśli 
potrwa dłużej, to te szczególne narzędzia pewnie 
będą musiały mieć dłuższe zastosowanie.

Jest to, Szanowni Państwo, jedno z takich rozwią-
zań, które zostało zaproponowane przez rząd. Wiemy 
też o innych. To jest obniżka do zera VAT na gaz, to 
jest też obniżka o 1/4 ceny gazu dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. To są te narzędzia, które rząd pro-
ponuje, jeśli chodzi o reakcję na wysokie ceny gazu.

Było też, Szanowni Państwo, pytanie o to, jak 
te ceny gazu na rynku krajowym mają się do cen 
europejskich, sugestia, że my możemy jednak mieć 
większy wpływ na to, jak te ceny gazu wyglądają. 
Ale była też mowa o tym, że jesteśmy jednak ele-
mentem wspólnego rynku europejskiego i to, co 
się dzieje na giełdach europejskich, bardzo kore-
luje z tym, co ma miejsce na towarowej giełdzie 
gazu w Polsce, jesteśmy więc bardzo wrażliwi na te 
wszystkie podwyżki, które mają miejsce w Europie.

Tak że, Szanowni Państwo, w imieniu Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności pragnę 
zarekomendować państwu przyjęcie tej usta-
wy wraz z 22 poprawkami, które, tak jak powie-
działam, zostały zaproponowane przez Biuro 
Legislacyjne i  zyskały pełną akceptację strony 
rządowej, Ministerstwa Aktywów Państwowych. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
senator sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę. Pan senator Jan Maria Jackowski 
– minuta.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
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Pani Senator, czy podczas posiedzenia komi-
sji była mowa o tym, co będzie z tymi naliczenia-
mi cen gazu, które wspólnoty już dostały, według 
podwyższonych stawek? Jak ta sprawa będzie roz-
wiązana? Czy te środki zostaną… Czy to będzie 
refakturowane, czy po prostu trzeba będzie zapła-
cić, a później, jak wejdzie ustawa, już te ceny będą 
niższe? Jak ta sprawa wygląda? Pytają mnie o to 
przedstawiciele wspólnot, więc chciałbym po pro-
stu wiedzieć, czy była na ten temat mowa na po-
siedzeniu komisji. Dziękuję.

(Senator Maria Koc: Mogę, Panie Marszałku?)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Tak jest. Bardzo proszę.

SENATOR 
MARIA KOC 

Panie Senatorze, nie przypominam sobie, chy-
ba o to nie pytaliśmy pana ministra, więc bardzo 
bym prosiła, żeby do pana ministra przekierować 
to pytanie. Rzeczywiście te ceny gazu mają obo-
wiązywać od 1 stycznia do końca grudnia, więc wy-
daje się, że to powinno mieć odzwierciedlenie już 
w tych rachunkach, które dotarły do odbiorców. 
Ale myślę, że pan minister szczegółowo na to py-
tanie odpowie.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Dodatkowe pytanie zada pan senator Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Druga kwestia. Mianowicie jeżeli we wspólno-

cie, która nie ma lokali użytkowych, np. sklep, ap-
teka na dole, jakiś warsztat, tego typu lokale, które 
są wynajmowane komercyjnie, czyli wspólnota 
jest tylko mieszkaniowa, ale są w niej osoby, które 
prowadzą działalność gospodarczą… Przy czym tu 
mogą być 2 aspekty. Jedna działalność gospodarcza 

może odbywać się w danym lokalu mieszkalnym, 
ale może być też tak, że ktoś np. jest właścicie-
lem przedsiębiorstwa budowlanego albo taksów-
karzem i ma tylko zgłoszoną tam działalność, bo 
musi gdzieś ją wykazać, pod jakimś adresem. Czy 
będzie to traktowane jako działalność gospodarcza, 
czy nie? Jak to będzie wyglądało? Czy na ten temat 
była mowa? Ja nie pytam w tej chwili o to panią se-
nator, nie oczekuję odpowiedzi na to pytanie, tylko 
pytam, czy na  posiedzeniu komisji to było rozwa-
żane. Dziękuję.

SENATOR 
MARIA KOC 

Tak szczegółowych pytań nie było, Panie 
Senatorze. Myślę, że one są oczywiście jak najbar-
dziej zasadne i zapewne takie pytania mają też oby-
watele, więc myślę, że należałoby je przekierować 
do pana ministra. Rzeczywiście adres prywatny 
może być jednocześnie adresem, pod którym jest 
zarejestrowana działalność gospodarcza. Pytanie, 
co w takim przypadku. Nie chcę tutaj konfabulo-
wać. Bardzo proszę zapytać o to pana ministra.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę. Pan senator Wadim Tyszkiewicz.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Pani Senator, mam pytanie. Ja mieszkam na 
terenie, gdzie tak naprawdę jest monopolista, jest 
tylko PGNiG i, jeśli chodzi o dystrybucję gazu, je-
steśmy uzależnieni od jednego dostawcy. Mam 
pytanie, czy na posiedzeniu komisji było to rozpa-
trywane. Nie wiem, czy wie pani, ile procent gazu, 
jeśli chodzi o zapotrzebowanie gazu, wydobywa się 
w Polsce. To ja odpowiem, bo może pani tego nie 
wiedzieć…

(Senator Maria Koc: 20%? 22%?)
22%, to jest 4 miliardy m3 gazu. Na moim te-

renie my jesteśmy w zasadzie uzależnieni od tego 
gazu wysokozaazotowanego, tak? Czyli to jest gaz 
dużo gorszej jakości. Niestety nie zbudowano infra-
struktury, jeśli chodzi o dostawę gazu, powiedzmy, 
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wysokokalorycznego. Chodzi mi o to – może na 
posiedzeniu komisji to było poruszane – dlaczego 
wydobywany gaz polski zdrożał o 800%? Ja mam 
tu sygnały oczywiście od przedsiębiorstw, ale też 
od tych, którzy tym gazem zasilają…

(Sygnał timera)
…chociażby czy to wspólnoty mieszkaniowe, 

czy inne jednostki funkcjonujące na moim tere-
nie. Dlaczego polski gaz zdrożał o 800%? Czy była 
mowa o tym…

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Przepraszam bardzo.
Ja bardzo proszę o wyłączanie mikrofonu po sy-

gnale, że minęła minuta, ponieważ w inny sposób 
nie będziemy w stanie egzekwować od państwa se-
natorów dyscypliny czasowej. Bardzo o to proszę. 
Tak dzisiaj zapowiedział marszałek. W momencie, 
kiedy pojawia się sygnał upływu minuty, bardzo 
proszę o wyłączenie mikrofonu. Ja tego, jak rozu-
miem, nie mogę zrobić z tej pozycji.

Bardzo proszę panią senator o odpowiedź na 
pytanie.

SENATOR 
MARIA KOC 

Tak, rzeczywiście, Panie Senatorze, na ten te-
mat krótko wypowiadał się prezes PGNiG, pan 
Henryk Mucha. Rzeczywiście jakąś część gazu wy-
dobywamy w kraju. To jest 20, 22 czy 25%, różne 
dane są tutaj podawane. Ale nie ma rozgranicze-
nia, że to jest gaz krajowy. W ogólnym zapotrze-
bowaniu na gaz jest po prostu część krajowa i jest 
część eksportowana, ale całość poddaje się tym 
cenom, które są na giełdzie towarowej. Tutaj nie 
ma rozdzielenia, skąd ten gaz jest, jakie jest jego 
źródło.

(Głos z sali: Bo jest dużo gorszej jakości.)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
(Senator Maria Koc: No, być może. Pewnie pan 

minister szczegółowo odpowie na to pytanie.)
Bardzo dziękuję, Pani Senator.

Dodatkowe pytanie zada pan senator Wadim 
Tyszkiewicz. Bardzo proszę.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Bardzo szybko, w  ciągu minuty zadam 2 
pytania.

Czy tymi regulacjami objęte zostaną podmioty pro-
wadzące działalność sportową w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 25 czerwca o sporcie? Chodzi 
o podmioty prowadzące działalność sportową na 
obiektach samorządowych czy z udziałem samorządu.

Drugie szybkie pytanie. Chodzi o nieruchomo-
ści publiczne, w których jednostki samorządu tery-
torialnego realizują podstawowe usługi publiczne 
oraz prowadzą obsługę obywateli i które są np. wy-
najmowane od innych podmiotów. Czy one będą 
objęte tą ustawą?

SENATOR 
MARIA KOC 

Co do drugiego pytania to nie umiem na nie 
odpowiedzieć. Ono jest bardzo szczegółowe i pro-
siłabym, by zapytać o to pana ministra.

Co do pierwszego to pan minister zapewniał 
nas, że z ustawy mogą skorzystać również te orga-
nizacje sportowe, które prowadzą statutową dzia-
łalność sportową, ale nie gospodarczą.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Widzę, że nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję pani senator sprawozdawczyni.
(Senator Maria Koc: Dziękuję bardzo, Panie 

Marszałku.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd 

w trybie pilnym. Do prezentowania stanowiska 
rządu w toku prac parlamentarnych został upo-
ważniony minister aktywów państwowych.

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

Bardzo proszę, Panie Ministrze. Pan minister 
Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Aktywów Państwowych.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
MACIEJ MAŁECKI 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Kilka zdań wprowadzenia, chociaż pani senator 

sprawozdawca, pani marszałek Maria Koc bardzo 
precyzyjnie przedstawiła szereg spraw, o których 
rozmawialiśmy na posiedzeniu komisji.

Podstawowa sprawa. Na wywołanie kryzysu 
gazowego, który skutkuje najwyższymi w historii 
cenami gazu dla odbiorców Unii Europejskiej, nie 
ma wpływu polskie państwo, nie mają wpływu pol-
skie firmy i nie ma wpływu polska gospodarka. Ten 
kryzys gazowy, który uderza w Unię Europejską, 
ma twarz. To jest twarz Władimira Putina. Z jed-
nej strony obserwujemy zatrzymanie dostaw gazu 
do Europy, z drugiej strony – ograniczenie gazu 
w magazynach europejskich, których znaczna 
część jest w rękach Rosji, i uruchomienie gospo-
darki po pandemii. To są przyczyny tych rekordo-
wo wysokich cen.

Ja podam pewne liczby dla porównania. 
W styczniu ubiegłego roku cena gazu za 1 MWh 
wynosiła od 18 do 20 euro. W grudniu minionego 
roku, w szczycie cenowym, było 187 euro za 1 MWh. 
To był tysiąckrotny wzrost. Obecnie, w styczniu 
mamy ceny około 5 razy wyższe niż w ubiegłym 
roku. Przed wejściem na mównicę sprawdzałem 
ceny dzisiejsze – jest od 74 do 76 euro za 1 MWh.

Kreml chce za pomocą gazowego szantażu zała-
twić czy wymusić 2 sprawy. Z jednej strony – zgo-
dę na uprzywilejowanie gazociągu Nord Stream II, 
tego szkodliwego projektu, który będzie naruszał 
wolny rynek gazu w całej Unii Europejskiej, któ-
ry będzie wprost zagrożeniem dla naszej części 
Europy, no i potężnym zagrożeniem dla bezpie-
czeństwa Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, że Nord 
Stream II pozwoli, żeby wyschły gazociągi, któ-
rymi do tej pory płynie rosyjski gaz do Europy 
Zachodniej, czyli gazociąg, który przechodzi 
przez Ukrainę, i gazociąg, który przechodzi przez 
Białoruś; oba te gazociągi przechodzą przez polskie 
terytorium. I wtedy do krajów Europy Zachodniej 
gaz będzie mógł docierać bez przeszkód gazocią-
gami Nord Stream I i Nord Stream II oraz ich lą-
dowymi odnogami OPAL i Eugal, natomiast kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej będą uzależnione 
od dobrej woli Gazpromu. Druga sprawa, która 
pojawia się dosyć często w wypowiedziach poli-
tyków rosyjskich, przedstawicieli Gazpromu, to 

recepta na ten problem w postaci kolejnych dłu-
goterminowych kontraktów z Gazpromem, czyli 
następne wieloletnie związanie polskiej gospodar-
ki i innych gospodarek europejskich z dostawami 
z Rosji. Kiedy obserwujemy wzrost napięcia w sto-
sunkach międzynarodowych i wzrost cen na rynku 
gazu, nie mamy wątpliwości, że Rosja kolejny raz 
używa surowców energetycznych do wywierania 
presji na swoich sąsiadów, na inne kraje i do za-
łatwiania swoich politycznych interesów kosztem 
odbiorców gazu w całej Unii Europejskiej.

Mimo że klucz do rozwiązania problemów gazo-
wych Unii Europejskiej nie leży w Polsce i przyczy-
ny też nie leżą w Polsce, przygotowaliśmy ustawę 
o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 
odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją 
na rynku gazu. Przygotowany przez rząd projekt 
ustawy kompleksowo odpowiada na skutki i ryzy-
ka związane z obecnym kryzysem – na tyle, na ile 
możemy poruszać się w obowiązujących przepi-
sach. Mam tu na myśli szczególnie przepisy unijne.

Ustawa ma kilka kluczowych punktów. 
Pierwsza sprawa jest taka, że obejmujemy szero-
kim parasolem ochronnym odbiorców gazu, którzy 
zużywają gaz na cele mieszkaniowe, na cele byto-
we, niezależnie od tego, jakie zasoby mieszkaniowe 
zajmują. Z drugiej strony wprowadzamy pod ten 
parasol ochronny tzw. odbiorców wrażliwych. Ten 
katalog odbiorców wrażliwych znajduje się w usta-
wie, mówiła o tym też pani senator sprawozdawca, 
ale przypomnę, że to są szkoły, przedszkola, domy 
opieki społecznej, hospicja, ochotnicze straże po-
żarne, ponadto kluby sportowe, które prowadzą 
działalność sportową, ale nie biznesową, bo w wie-
lu miejscach jest potrzeba dokonania takiego roz-
różnienia. Pamiętamy, że istnieje coś takiego jak 
pomoc publiczna. I dla takich odbiorców taryfa zo-
staje zatrzymana na poziomie 200 zł 17 gr – to jest 
stawka, jaką prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
zatwierdził na rok 2022 dla największego udziałow-
ca w sprzedaży gazu na polskim rynku, czyli spółki 
PGNiG Obrót Detaliczny. Oprócz PGNiG OD pod 
taryfę prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pod-
pada 52 innych sprzedawców.

Tak więc ta taryfa nie może być wyższa niż 
200 zł 17 gr. Ale gdyby sprzedawcy musieli kupo-
wać gaz, żeby dostarczyć go do domów, wspólnot, 
spółdzielni, do różnych zakładów gospodarki nie-
ruchomościami, mieszkań i do odbiorców wraż-
liwych nawet po tej dzisiejszej cenie 75 euro za 
1 MWh, a sprzedawać go za 200 zł, to wtedy by 
zbankrutowali. I wtedy byśmy zniszczyli rynek 
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gazu w Polsce i po prostu zachwialibyśmy bezpie-
czeństwem energetycznym naszego kraju. Dlatego 
ustawa zawiera też rekompensaty dla sprzedaw-
ców gazu, które będą wynosiły tyle, ile wyniesie 
ich strata na cenie, za jaką gaz kupią, a za jaką go 
sprzedadzą mieszkaniówce i tzw. odbiorcom wraż-
liwym. Ta ustawa potwierdza objęcie ochroną ta-
ryfową odbiorców w budynkach wielolokalowych 
prowadzonych przez spółdzielnie czy wspólnoty 
mieszkaniowe. To będzie polegało na tym, że bę-
dzie składane oświadczenie. Wspólnoty, spółdziel-
nie jakby z automatu wchodzą do tej ustawy.

A teraz odpowiadam na pytanie zadane chy-
ba przez pana senatora Jana Marię Jackowskiego, 
pytanie o to, jak będzie prowadzony rozdział biz-
nesu od mieszkaniówki. Zarządcy wspólnot, za-
rządcy spółdzielni, zarządcy ZGN muszą wskazać, 
jaka część gazu będzie zużywana na cele bizneso-
we, a jaka będzie zużywana na cele mieszkanio-
we. Czyli nie można w ten sposób dostarczyć do 
wspólnoty czy spółdzielni gazu do celów bizneso-
wych. I to dotyczy nie tylko tych przykładowych 
pierwszych kondygnacji, gdzie są sklepy, gdzie są 
różne zakłady usługowe i placówki bankowe, ale 
także sytuacji, kiedy ta działalność jest prowadzo-
na w innych lokalach. To musi zostać rozdzielone. 
No, 45 dni mają zarządcy nieruchomości na zło-
żenie takiego wniosku taryfowego. W przypadku 
zakładów gospodarki nieruchomościami i szeregu 
innych podmiotów, których nazwy trudno byłoby 
zapisać w ustawie, jest taka zasada, że jeśli w cią-
gu 45 dni taki wniosek zostanie złożony, to taryfa 
obowiązuje od 1 stycznia, a jeśli zarząd nie dotrzy-
ma terminu 45 dni, to liczy się to od dnia złożenia.

My nie wiemy, jak długo potrwa ten kryzys, nie 
wiemy, jak długo Kreml go będzie pogłębiał, dlate-
go w ustawie przygotowaliśmy rozwiązania, które 
pozwolą zabezpieczyć nasz kraj, naszych odbior-
ców gazu, także w przypadku zrealizowania się sce-
nariuszy czarniejszych niż ten obecny. Działamy 
prewencyjnie, chcemy być przygotowani także na 
bardziej niekorzystny rozwój sytuacji. Mamy świa-
domość, że Polska w tej sytuacji nie jest samotną 
wyspą, dlatego rząd analizuje przebieg i skutki kry-
zysów w innych państwach europejskich. W ostat-
nich miesiącach w Europie mamy do czynienia 
ze znaczącym ograniczeniem produkcji przemy-
słowej, szczególnie tam, gdzie gaz jest zużywany 
w bardzo dużym stopniu. To dotyczy np. firm na-
wozowych Yara czy BASF. Niemiecka spółka RWE 
ogłosiła, że ze względu na ceny gazu ziemnego 
może znacząco ograniczyć wytwarzanie energii 

elektrycznej z gazu. Rząd niderlandzki ogłosił, że 
w obecnym sezonie nie gwarantuje dostaw gazu 
ziemnego do klientów biznesowych. Europejski 
gigant gazowy, spółka Juniper, pozyskała w stycz-
niu finansowanie na kwotę ok. 11 miliardów dola-
rów w celu sprostania skutkom kryzysu gazowego. 
Finansowanie to pomogło zapewnić m.in. pań-
stwo niemieckie poprzez państwowy bank roz-
woju Kf W. Obserwujemy falę bankructw spółek 
gazowych z Wielkiej Brytanii, z Niderlandów czy 
z Czech. Nawet największe spółki gazowe zaprze-
stają oferowania gazu nowym klientom, nie mogąc 
sobie poradzić zarówno z niespotykanym skokiem 
cen gazu, jak i z wahaniami tych cen. 

W  tej sytuacji przygotowaliśmy tę ustawę, 
żeby działać już dziś, żeby z jednej strony przy-
gotować rozwiązania na teraz, żeby ochronić tych 
odbiorców, których możemy objąć taryfą… Przy 
okazji dodam, że taryfa prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki może chronić odbiorców gazowych, 
w ogóle rynek gazu, do końca 2023 r. To jest i tak 
wydłużone. To wydłużenie negocjował minister 
Krzysztof Tchórzewski. Gdyby nie te rozmowy, ta 
taryfa już dzisiaj by nie funkcjonowała. Działania 
przez nas podejmowane są częściowo wzorowane 
na rozwiązaniach z innych państw. Francja zamro-
ziła ceny gazu dla najbardziej wrażliwych klien-
tów i wprowadziła rekompensaty dla sprzedawców 
gazu. 

Przypomnę, że oprócz tych działań związanych 
z ochroną odbiorców gazowych i jak największym 
ograniczeniem skutków tego gazowego szantażu 
cały czas realizujemy też duży projekt dywersyfi-
kacji dostaw gazu do Polski. Z jednej strony jest 
rozbudowa terminala gazowego imienia prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, a z drugiej 
strony to są prace nad gazociągiem Baltic Pipe, 
które – niedawno, bo w tym tygodniu rozmawia-
łem o tym z ministrem Piotrem Naimskim – mają 
się zakończyć tak, by od 1 października ten gazo-
ciąg ruszył. Jednocześnie trwa budowa połączeń 
Polska – Litwa i Polska – Słowacja oraz planowana 
jest budowa pływającego terminala LNG w Zatoce 
Gdańskiej.

Zanim ta ustawa wejdzie w życie… Jako rząd 
podjęliśmy szereg działań chroniących odbiorców 
gazu w Polsce – i to niezależnie od tego, czy to są 
odbiorcy mieszkaniowi wrażliwi, czy odbiorcy biz-
nesowi. Obniżyliśmy stawkę VAT na gaz ziemny 
z 23% do 8%. Teraz będzie dalsza obniżka staw-
ki VAT za gaz ziemny, do zera. Została obniżona 
stawka VAT na energię elektryczną z 23% do 5%. 
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Ciepło systemowe, ogrzewanie z kaloryferów, znie-
sienie akcyzy na energię elektryczną… I chcemy 
jako jeden z akcjonariuszy także, na ile można… 
Oczekujemy od głównego sprzedawcy gazu – ale 
także zachęcamy do tego innych sprzedawców gazu 
– że w ramach tych wahań cen gazu na rynkach 
będzie reagował, że tak powiem, z korzyścią dla 
swoich klientów. Spółka PGNiG Obrót Detaliczny 
obniżyła o 25% ofertę dla małego i średniego biz-
nesu. To jest reakcja na ostatni trend, czyli trend 
lekkiego zejścia z ceny gazu. Aczkolwiek nadal po-
wtarzam: jesteśmy na poziomie prawie pięciokrot-
nie wyższych cen gazu niż w ubiegłym roku.

Wyjaśnię też – było takie pytanie do pani se-
nator sprawozdawcy – dlaczego nie ma… dlaczego 
jest… Może tak: i w Sejmie, i teraz w Senacie pa-
dały pytania o gaz wydobywany w kraju. My wy-
dobywamy gaz w ilości 3,7 miliarda m3, ale nie ma 
możliwości prawnych, żeby ten gaz sprzedawać 
po innej cenie niż cena rynkowa. Zostało wpro-
wadzone w roku 2013 obligo giełdowe dla rynku 
gazu, że większa część gazu musi być kupowana 
i sprzedawana przez giełdę. PGNiG sprzedaje gaz 
przez giełdę swoim odbiorcom. I teraz to, o czym 
mówił pan senator, czyli że gaz wydobywany 
w kraju ma inne parametry. Tak, bo to jest gaz 
zaazotowany, który musi podlegać odazotowie-
niu. I m.in. dlatego – nie pamiętam w tej chwili, 
czy to było w roku 2013, czy w 2014 – wicepremier 
Janusz Piechociński w rozporządzeniu uregulował 
tę sprawę tak, że nie ma rozliczenia w jednostce 
pojemności gazu, tylko jest rozliczenie w mega-
watogodzinach. W związku z tym to jest nadal 
gaz, który gdyby nie poszedł do sieci jako zaazo-
towany, to PGNiG by go po prostu sprzedawał po 
odazotowieniu przez giełdę. I to są te takie pod-
stawowe sprawy.

Dziękuję za to, że możemy szybko na temat tej 
ustawy – zaraz po ubiegłotygodniowym posiedze-
niu Sejmu i przyjęciu jej w Sejmie – rozmawiać. 
I uprzejmie proszę izbę wyższą o przyjęcie tej usta-
wy. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Krzysztof 
Kwiatkowski – minuta.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Ministrze, w przypadku tego projektu 
oczywiście szczególną rolę w sensie jego później-óźniej-
szej realizacji będzie miała grupa PGNiG.

(Rozmowy na sali)
To praktycznie monopolista na polskim ryn-

ku, bo…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przepraszam 

bardzo, Panie Senatorze. I proszę wstrzymać li-
czenie czasu. Ja bardzo bym prosił państwa o nie-
przeszkadzanie koledze senatorowi Krzysztofowi 
Kwiatkowskiemu w zadawaniu pytania. I prosiłbym 
w związku z tym o przyciszenie rozmów. Bardzo 
proszę, Panie Senatorze, o kontynuowanie pytania.)

Panie Ministrze, udział grupy PGNiG w sprzedaży 
gazu odbiorcom końcowym w Polsce to ok. 85% ryn-
ku. Chciałbym zapytać, jaka jest dzisiaj rzeczywista 
sytuacja tej spółki. Jakie ona ma straty za ubiegły rok? 
Mamy podane straty chyba za III kwartał. Jestem cie-
kawy strat za IV kwartał. Z jakiego tytułu one powsta-
ły i w jakiej wysokości? Jakie państwo z tego tytułu 
wyciągnęliście konsekwencje w ramach nadzoru nad 
spółkami Skarbu Państwa? Jaki te propozycje, któ-
re są teraz – popieram, uzasadnione, celowe – będą 
miały wpływ na wyniki finansowe spółki? Jeżeli pan 
minister Sasin…

(Sygnał timera)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Senatorze. Minuta minęła.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: …poinformo-

wał na Twitterze, to o analizy bym poprosił.)
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie od-

powiedzi na pytanie.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
MACIEJ MAŁECKI 

Dziękuję.
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Panie Marszałku! Panie Senatorze!
PGNiG jest spółką giełdową, więc my możemy 

mieć te informacje, które są publikowane w komu-
nikatach. Nie ma jeszcze komunikatu za cały rok.

Ja chciałbym powiedzieć, że kiedy mówiłem 
o instrumentach, które zapisaliśmy w tej ustawie, 
które pozwolą nam działać także w przypadku bar-
dziej czarnych scenariuszy, to chodziło też o takie 
sytuacje, żeby utrzymać płynność PGNiG, które 
niezależnie od tego, ile gaz będzie kosztował, bę-
dzie musiało dla Polski… Z jednej strony mówimy 
o spółce PGNiG SA, która musi zaimportować do 
Polski gaz i to niezależnie od tego, z której strony. 
No, lwią część gazu stanowi import z Rosji, ale gaz, 
który jest indeksowany do giełd, też osiąga takie 
ceny, bo my po prostu jesteśmy w Unii Europejskiej 
i polska cena gazu względem unijnej to jest 95% 
zbieżności. Ta ustawa zawiera mechanizmy, któ-
re pozwolą zrekompensować sprzedawcom gazu, 
tym już na froncie do odbiorców wrażliwych i do-
mowych, różnice w zakupie gazu i sprzedaży do 
domów, ale też zawiera gwarancje Skarbu Państwa 
dla PGNIG SA, to jest 10 miliardów, i dla PGNiG 
Obrót Detaliczny, czyli tego sprzedawcy z urzę-
du, gdyby padał jakiś inny sprzedawca, w kwocie 
20 miliardów zł, zawiera też instrument w postaci 
pożyczek na płynność.

W tej chwili trudno powiedzieć. Będziemy… 
Oczywiście, tak jak mówię, to są komunikaty, któ-
re spółka giełdowa publikuje, a minister aktywów 
państwowych, mimo że jest największym akcjo-
nariuszem, to ze względu na powszechne przepisy 
dotyczące dostępu do informacji może mieć taki 
pakiet informacji, jaki spółka ogłasza w komuni-
katach giełdowych.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Janinę Sagatowską.

SENATOR 
JANINA SAGATOWSKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja mam pytanie bardzo konkretne, kiero-

wane przez spółdzielnie mieszkaniowe. Czy 

w  przypadku, gdy spółdzielnia mieszkaniowa 
kupuje energię cieplną na potrzeby ogrzewania 
mieszkań w gospodarstwach domowych i podgrze-
wania wody użytkowej od zewnętrznego dostawcy 
ciepła, sama nie będąc np. właścicielem kotłow-
ni, to ta ustawa ma zastosowanie także do takiej 
spółdzielni? Czy spółdzielnia będzie mogła wów-
czas złożyć wniosek zgodnie z rozporządzeniem 
ministra klimatu i środowiska w sprawie wzoru 
oświadczeń składanych przez odbiorców paliw ga-
zowych w celu skorzystania z tych szczególnych 
rozwiązań? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
MACIEJ MAŁECKI 

Taryfy nie obejmują ciepła z ciepłowni. Na to 
ciepło sieciowe została obniżona stawka VAT.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Jana Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Panie Ministrze, ja wrócę do moich pytań, bo 
tutaj istotne są szczegóły. Otóż, co się dzieje w sytu-
acji, kiedy wspólnota mieszkaniowa otrzymała już 
ten podwyższony rachunek za gaz? Co będzie w sy-
tuacji, gdy wejdzie w życie ta ustawa? Jaka będzie 
procedura? Czy ta faktura będzie refakturowana, 
czy zostanie zmieniona, czy to będzie odliczane? 
Jak to będzie w świetle zapisów ustawy?

I drugie moje pytanie związane z tym, że pan 
minister precyzyjnie się wyraził, jeżeli chodzi 
o określenie tej działalności gospodarczej. Przy 
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czym w lokalach mieszkalnych… Lokale użytkowe 
to jest sprawa jasna, prosta, jest lokal użytkowy, 
czyli służy do jakiejś działalności gospodarczej, tak 
czy inaczej. Chyba że prowadzi tam jakąś społeczną 
działalność np. organizacja, coś takiego. Ale wróć-
my do lokalu mieszkalnego. Teraz jest tak, że są 
osoby, które osobiście wykonują działalność…

(Sygnał timera)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Przepraszam, Panie Senatorze…
(Senator Jan Maria Jackowski: Dobrze, ale dru-

gie pytanie…)
Przepraszam, Panie Senatorze, na zadanie każ-

dego pytania jest minuta. Jeżeli pan przez 30 sekund 
nie zadaje pytania, tylko podaje najrozmaitsze swo-
je refleksje, to później proszę się nie dziwić, że tego 
czasu brakuje. I tak będę traktował – bo tak przyjęli-
śmy na posiedzeniu Prezydium – każdego senatora. 
Proszę mi to wybaczyć, ale albo państwo…

(Senator Jan Maria Jackowski: Dobrze.)
…zmienicie regulamin i pozwolicie zadawać 

pytania, ile chcecie… Dopóki w regulaminie jest 
mowa o minucie, to w momencie upłynięcia mi-
nuty będę odbierał głos.

Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź na 
pytanie.

(Senator Jan Maria Jackowski: To z tym drugim 
pytaniem się zapisuję, z tym drugim…)

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
MACIEJ MAŁECKI 

Jeszcze raz powtórzę, zresztą mówiła o tym 
pani senator Maria Koc: stawki obowiązują od 1 
stycznia tego roku, czyli jeśli ktoś dostał wyższy 
rachunek, to ta nadpłata jest liczona na poczet 
kosztów w przyszłości. Jeśli ktoś zmienia dostaw-
cę gazu, no bo ma prawo zmienić dostawcę gazu na 
innego, wtedy dostaje zwrot zapłaconych kosztów.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 
Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Ministrze, w związku z sytuacją PGNiG 
i tą decyzją, którą popieram, premiera Sasina o ob-
niżce będę prosił o odpowiedź na pytanie, skąd ta 
obniżka o 25%, jakie mieliście analizy w tym zakre-
sie, zanim tę decyzję premier Sasin ogłosił, będę też 
prosił o te analizy na piśmie.

I 3 dodatkowe pytania. W związku z tymi nie-
pokojącymi sytuacjami dotyczącymi komunikatów 
spółki PGNiG poproszę o odpowiedzi na następu-
jące pytania. Czy spółka ta będzie realizować nowe 
przyłączenia do sieci gazowej? W jakim zakresie? 
Czy one nie będą ograniczone także w kontekście 
terytorialnym, czyli że będzie to wyglądać w jed-
nym miejscu lepiej, w innym gorzej? Co z pro-
gramem gazyfikacji gmin? Oczywiście będę także 
prosił, w momencie kiedy będzie to już dopusz-
czalne z uwagi na przepisy giełdowe, o informacje 
z zakresu nadzoru właścicielskiego…

(Sygnał timera)
…jak te wszystkie operacje wpłynęły na sytuację 

finansową spółki.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: …Część na 

piśmie.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów 

Państwowych Maciej Małecki: Szanowny Panie 
Senatorze, część na piśmie, część teraz…)

Ale pan minister oczywiście może zadecydo-
wać, że na wszystkie pytania odpowiada na piśmie.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
MACIEJ MAŁECKI 

Szanowny Panie Marszałku, na ile będzie to 
możliwe, też żeby to była odpowiedź wiarygodna.

Ten spadek cen to jest poziom, który… To 
jest przede wszystkim decyzja zarządu spółki. 
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Wiadomo, że właściciel nie ma prawa wydawać 
wiążących poleceń zarządowi, i my do tego się sto-
sujemy, ale jest pewna tendencja i tu akurat jest 
istotne, żeby spółki reagowały na to, co się dzieje 
na rynku. Jeśli była pewna tendencja spadkowa… 
Cena gazu jest bardzo rozchwiana, rośnie, spada, 
ale przez kilka ostatnich dni była pewna tenden-
cja spadkowa, cena nie wracała już do tych stu kil-
kudziesięciu euro, w związku z tym była reakcja 
spółki PGNiG Obrót Detaliczny, która zeszła z ceny 
o 25% na bazie tego, co się działo. Nie mamy pew-
ności, czy cena gazu nie wystrzeli w przyszłym ty-
godniu do 150 euro za megawatogodzinę, ale teraz 
chodziło o to, żeby jak najbardziej ulżyć małym 
i średnim przedsiębiorcom, no bo tutaj taki ruch 
był… Zarząd ocenił, że może bez szkody dla płyn-
ności zejść na taki poziom.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Zapisujemy, że zobowiązał się pan do odpowie-

dzi pisemnej na pytanie pana senatora Krzysztofa 
Kwiatkowskiego.

Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 
Adama Szejnfelda.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałbym zapytać, czy pan minister mógłby 

powiedzieć… W ramach tej ustawy PGNiG jako, 
można by powiedzieć, beneficjent w zakresie uzy-
skania środków publicznych, m.in. z rekompensat 
itd… Jakie środki są przewidziane w tej ustawie ca-
łościowo i w jakim okresie oraz jakie będą źródła 
finansowania tych środków, które będą skierowa-
ne do PGNiG?

(Rozmowy na sali)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów 

Państwowych Maciej Małecki: Szanowny Panie 
Marszałku, czy mogę zacząć odpowiedź na pyta-
nie pana senatora?)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo proszę, tak, Panie Ministrze. 
Przepraszam, ale tutaj doszło do jakiegoś, jak 

sądzę, zupełnie przypadkowego nieporozumie-
nia, pan senator zgłaszał się do zadania pytania, 
a nie został zapisany, i chcemy tę sprawę uregulo-
wać tak, żeby pan senator był usatysfakcjonowany.

Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź na 
pytanie.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
MACIEJ MAŁECKI 

Ja bym zaczął od tego, że nie możemy używać 
słowa „beneficjent”, bo nikt nie zyskuje, spółki nie 
zyskują na tym, że dostaną rekompensatę. Ta re-
kompensata – w swoim wystąpieniu o tym mó-
wiłem – nie dotyczy tylko PGNiG. Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki wydaje taryfę dla 53 sprze-
dawców na rynku gazu. Jednym z nich, najwięk-
szym jest spóła PGNiG Obrót Detaliczny. Ale te 
rekompensaty, które w ustawie zawarliśmy, są 
przeznaczone dla wszystkich sprzedawców gazu po 
to, żeby nie byli stratni, żeby spółki nie bankruto-
wały przez te nożyce cenowe: kupują gaz – bo taki 
jest – po siedemdziesiąt kilka, osiemdziesiąt kil-
ka, 100 euro, a sprzedają za 200 zł, czyli czterdzie-
ści kilka euro. Inaczej za chwilę mielibyśmy falę 
bankructw sprzedawców gazu tak jak w Wielkiej 
Brytanii czy w Czechach. To jest tylko wyrówna-
nie strat.

Ja jeszcze bym, Panie Marszałku, jeśli pan po-
zwoli, wrócił do pytania, do jednego z pytań pana 
senatora Kwiatkowskiego. Pan senator mówił 
o PGNiG, a i ja, i pan senator oczywiście wiemy, 
że chodzi o Polską Spółkę Gazownictwa, która ogło-
siła, że nie może przyłączać kolejnych odbiorców 
gazu. To jest pokłosie tej sytuacji, która jest. PGNiG 
ratował płynność, a jednym z pierwszych ruchów 
jest, no niestety, obcinanie inwestycji, bo dzisiaj 
podstawową sprawą jest zakup gazu i dostarczenie 
go do odbiorców, z którymi są podpisane kontrak-
ty. Powiem tak: liczymy na to, że ta ustawa po-
zwoli nam też wrócić do inwestycji, które PGNiG 
będzie prowadził. No, inną sprawą jest to – to jest 
taka sprawa, która będzie dotyczyła chyba nie tyl-
ko polskiej gospodarki, ale różnych gospodarek 
unijnych – na ile zainteresowanie przyłączeniem 
do energii gazowej się utrzyma. Bo jeśli taki trend 
będzie trwał, to może się okazać, że to nie jest pa-
liwo pierwszego wyboru. Ale w tej chwili chcemy, 
żeby ta ustawa pozytywnie wpłynęła na powrót do 
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przyłączania odbiorców gazowych. Ja może gwoli 
wyjaśnienia dodam, że znaczna część tych pienię-
dzy odzyskanych od Gazpromu była zainwestowa-
na w nowe sieci gazowe, w przyłączanie kolejnych 
odbiorców gazu w Polsce.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo…
(Głos z sali: Panie Marszałku, jeszcze chciałbym…)
…Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Grzegorza Biereckiego.
(Głos z sali: Panie Marszałku, nie dostałem 

odpowiedzi…)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI 

Dziękuję bardzo.
Zanim zadam pytanie, Panie Marszałku, po-

wiem, że przed chwilą senator Zając prosił mnie 
o poinformowanie, że już trzykrotnie się zgłaszał 
z prośbą o…

(Senator Sekretarz Agnieszka Kołacz-
Leszczyńska: Pan senator za chwilę powinien do-
stać głos.)

No, się upominał.
Przejdę w tej chwili do mojego pytania.
Panie Ministrze, jest pytanie o  Górskie 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i  Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Do senatora 
Mroza, w którego imieniu także zadaję pytanie, 
zgłosili się przedstawiciele GOPR z pytaniem, czy 
te organizacje są objęte ochroną taryfową w tej 
ustawie. Pewien niepokój wynika z tego, że wprost 
wymienione są ochotnicze straże pożarne, a GOPR 
i WOPR nie są wymienione w tej ustawie. Czy pan 
minister zechciałby odpowiedzieć na pytanie, czy 
te organizacje są objęte ochroną taryfową? Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
MACIEJ MAŁECKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

Jest punkt w ustawie, który mówi o objęciu tary-
fami organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 
ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, 
w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działal-
ności pożytku publicznego. Były konsultacje między 
ministerstwem a tymi organizacjami, które pan se-
nator raczył wymienić. Z tych rozmów wynikało, że 
jakby jest potwierdzenie, że te organizacje są w tej usta-
wie. Trudno jest wymienić wszystkie enumeratywnie, 
bardziej zależało nam na tym, żeby nie zawęzić pew-
nej puli, niż na tym, żeby konkretne stowarzyszenia, 
konkretne fundacje wymieniać z nazwy.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania – zdalnie – 

pana senatora Józefa Zająca.

SENATOR 
JÓZEF ZAJĄC 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 

Senacie!
Chciałbym zauważyć, że rozbudowany system 

administracyjnego nadzoru nad dystrybucją gazu 
wcale nie sprzyja sytuacji.

A przechodząc do pytania, chciałbym zapytać 
pana ministra, czy i od kiedy ewentualnie prowa-
dzone są…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Z możliwością wykorzystania zasobów gazu, 

który został potwierdzony jeszcze w latach siedem-
dziesiątych w rejonie Tyszowce – Komarów w wo-
jewództwie zamojskim. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
MACIEJ MAŁECKI 

Odpowiadając na arcyszczegółowe pytanie pana 
senatora, powiem tak: jedną sprawą jest odkrycie 
złoża gazowego, a drugą sprawą jest opłacalność 
jego wydobycia. Czy to jest… Wchodzi tutaj w grę 
szereg parametrów. PGNiG poszukuje złóż nie 
tylko w Polsce, ale też np. na szelfie norweskim 
– z pieniędzy od Gazpromu było zakupione dosyć 
obiecujące złoże, z którego gaz do Polski będzie 
mógł płynąć gazociągiem Baltic Pipe – czyli tam 
też Polska jest aktywna. 

Tak przy okazji poinformuję… Bo trudno jest 
odpowiedzieć na szczegółowe pytanie dotyczące 
konkretnego złoża. Ja powiem raczej… Polityką 
PGNiG jest to, żeby wykorzystywać te złoża, które 
są opłacalne i z których gaz może być wprowadzony 
do polskiej gospodarki. Takim docelowym, ideal-
nym modelem w przypadku gazociągu Baltic Pipe 
byłoby to, że przy przepustowości 10 miliardów m3 
gazu 4 miliardy pochodziłyby ze złóż, na które kon-
cesje byłyby w polskich rękach. Oczywiście wydo-
bycie krajowe tam, gdzie można je uzupełniać, też 
jest.

Przy okazji też dodam… Podczas jednej z debat 
spotkaliśmy się z pytaniem, dlaczego nie można 
zintensyfikować wydobycia w kraju i czy ten po-
ziom 3,7 miliarda w tak kryzysowym momencie nie 
powinien zostać zwiększony do 5, 6, 7 miliardów. 
Otóż bez szkody dla złoża, bez ryzyka zawodnienia, 
czyli po prostu ryzyka utraty złoża takich ruchów 
nie można podejmować. Tu dzielę się wiedzą, któ-
rą uzyskiwałem od specjalistów w rozmowie, gdy 
takie pytania padały. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

senatora Jacka Boguckiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze?
Ponieważ pan senator się nie zgłasza – jak ro-

zumiem, są jakieś problemy techniczne – bardzo 
proszę o zadanie pytania Jana Marię Jackowskiego, 
pana senatora Jana Marię Jackowskiego. Minuta.

(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję 
bardzo…)

(Senator Jacek Bogucki: Panie Marszałku, do-
piero teraz udało mi się połączyć…)

A, przepraszam, Panie Senatorze.
Okej. To bardzo proszę, pan senator Bogucki. 

Minuta.

SENATOR 
JACEK BOGUCKI 

Dziękuję, Panie Marszałku, za wyrozumiałość 
dla problemów technicznych, ale to leży po stronie 
Senatu – nie dopuszczono mnie do głosu.

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Wydaje mi się, że to ważne pytanie uściślają-

ce. Pan minister powiedział, że ustawa nie dotyczy 
dostaw ciepła. W moim mieście, powiatowym, jest 
kotłownia będąca w 100% własnością miasta, ko-
tłownia gazowa, produkuje ona ciepło na potrzeby 
większości budynków użyteczności publicznej, ale 
przede wszystkim na potrzeby budynków miesz-
kalnych w mieście, będących własnością spółdziel-
ni mieszkaniowej, przedsiębiorstwa gospodarki…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…czy na potrzeby szpitala. Czy ta kotłownia, ta 

spółka będzie mogła skorzystać z tej ustawy? Do tej 
pory kupowała ona gaz hurtowo na giełdzie. Czy w ta-
kim przypadku będzie mogła skorzystać z tej ustawy?

(Sygnał timera)
W wypowiedzi pana ministra zabrzmiało, że 

nie dotyczy to sprzedaży ciepła, ale…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 

Senatorze…)
…jest w tej ustawie art. 1…
 (Wicemarszałek Michał Kamiński: Upłynęła 

minuta, Panie Senatorze.)
…w którym mówi się o lokalnej produkcji ciepła.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 

Senatorze, upłynęła minuta, więc…)
Czy taka kotłownia spełnia ten warunek, jeśli 

dostarcza za pośrednictwem…

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Upłynęła minuta. Odbieram panu głos.
(Senator Jacek Bogucki: Dziękuję.)
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź na 

pytanie.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
MACIEJ MAŁECKI 

Szanowny Panie Senatorze, tu wchodzimy w ob-
szar, w którym produkcja ciepła jest działalnością 
gospodarczą. Czyli ciepłownia, która produkuje cie-
pło, sprzedaje ciepło, zarabia na tym. I takiej pomocy 
dla tych, którzy produkują ciepło, sprzedają innym, 
nie można wprowadzić, ponieważ naruszalibyśmy 
rynek. Oprócz ciepła produkowanego z gazu jest też 
wiele innych rodzajów ciepła, z innych źródeł. Mamy 
na rynku sprzedawców pomp ciepła, mamy ciepło 
z węgla, z biomasy. Tak więc wspomniane rozwiąza-
nie to byłoby uprzywilejowanie jednego źródła ciepła 
i dotowanie go, w tym przypadku byłoby to dotowa-
nie przez państwo. Tak więc propozycja, jaka w tym 
zakresie mogła pójść, to było radykalne obniżenie 
VAT na to ciepło sieciowe.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Jana Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Ja wrócę do tego, co pan mówił o tym, że trzeba 

określić się, poprzez wspólnotę, czy jest działalność 
gospodarcza, czy nie. Czy będzie rozróżnienie, że 
jest to działalność gospodarcza wykonywana w da-
nym lokalu? Np. ktoś robi poprawki krawieckie, 
tam, gdzie mieszka, wykonuje takie prace, a ktoś 
inny ma firmę budowlaną, która prowadzi roboty 
budowlane, a tylko ma zgłoszony adres. I jak będzie 
taki lokal mieszkalny w świetle tego oświadczenia 
traktowany? To jest istotne pytanie, bo to, no, może 
rodzić różnego rodzaju konflikty i spory interpre-
tacyjne. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
MACIEJ MAŁECKI 

Tu wspólnota składa informację, jaka część cie-
pła jest kupowana przez wspólnotę do zużycia na 
cele mieszkaniowe, a jaka – na cele biznesowe. To 
są już takie, no, bardzo ważne… No, duże szczegó-
ły, czy ktoś np. licznik ciepła, który ma w domu… 
czy rozlicza to w ramach kosztów działalności go-
spodarczej, czy nie. To są takie pytania. Ale tu nie 
oczekuje się, że spółdzielnia, wspólnota poda co 
do 1 kWh, ile ciepła poszło na biznes, a ile ciepła 
poszło na mieszkaniówkę. Bo po prostu byłoby to 
niewykonalne. Niemniej jednak jest wiele czynni-
ków, które pozwalają to policzyć, chociażby dane 
historyczne, powierzchnia, intensywność danej 
działalności. Bo inne zużycie będzie w przypadku 
sklepu, który jest czynny przez 24 godziny na dobę 
7 dni w tygodniu, a inne będzie dla jakiegoś punktu 
usługowego, który funkcjonuje obok tego sklepu, 
na podobnej powierzchni, ale w mniejszym ob-
szarze. Tak więc tu jest dosyć… No, mają być takie 
elastyczne narzędzia do tego, żeby podać te szacun-
ki, na bazie których sprzedawca gazu będzie mógł 
rozróżnić, jaka część gazu jest na mieszkaniówkę, 
a jaka – na biznes.

No, w przypadku krawiectwa w domu moż-
na powiedzieć tak: jeśli ktoś, prowadząc zakład 
krawiecki w mieszkaniu, miałby gaz dostarczany 
po taryfie mieszkaniowej, czyli 200 zł za 1 MWh, 
a ktoś, kto prowadziłby taki zakład w wolnostoją-
cym budynku czy chociażby w centrum handlo-
wym, miałby gaz po taryfie biznesowej, to ten 
drugi byłby poszkodowany i jego oferta byłaby, no, 
mniej konkurencyjna, być może musiałby zwinąć 
swoją działalność, dlatego że komuś innemu pol-
skie państwo w sposób nieuprawniony na rynku 
europejskim by dopłaciło. To już są… Ja wchodzę 
w takie szczegóły, które omawialiśmy. I chodzi tu 
o ruchy, przed którymi chcielibyśmy ochronić całą 
tę ustawę, żeby nie została… No, żeby nie narazić 
z jednej strony na nierówność gospodarczą, ale 
z drugiej też na podważenie tej ustawy, jej funk-
cjonowania, na rynku europejskim.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
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Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 
Stanisława Gawłowskiego.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku
Panie Ministrze, Wysoka Izbo, ja chciałbym 

się dowiedzieć, o jakiej kwocie my tak naprawdę 
w przypadku tej ustawy mówimy. Ile miliardów 
złotych i w ciągu jakiego czasu ma być przekaza-
ne do PGNiG? Pytał o to wcześniej pan senator 
Szejnfeld, ale nie uzyskał precyzyjnej odpowiedzi. 
Chciałbym się dowiedzieć, ile rocznie z tytułu tej 
ustawy otrzymają te wspólnoty. Bo według moich 
obliczeń to jest kilkaset milionów złotych. Nie po-
trafię tego szczegółowo policzyć, ale zakładam, że 
pan minister, przychodząc z projektem ustawy, 
potrafi powiedzieć, czy to jest kilkaset milionów, 
czy miliard rocznie na pokrycie strat wynikających 
z przyjęcia tej ustawy. Przychody grupy kapitałowej 
PGNiG w roku 2021…

(Sygnał timera)
…wynosiły 39….

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Panie Senatorze, przepraszam bardzo, ale 
upłynął pana czas. Tak jak wszyscy inni miał pan 
minutę.

(Senator Stanisław Gawłowski: Zapiszę się 
jeszcze raz do pytań.)

Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź na 
pytanie.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
MACIEJ MAŁECKI 

Szanowny Panie Senatorze, myślę, że nikt 
w tej sali ani nikt w polskim rządzie nie umiałby 
odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie, bo odpowiedź 
na to pytanie będzie zależała od cen gazu, jakie 
utrzymają się w roku 2022. Jeszcze raz powta-
rzam: my mówimy o zrekompensowaniu różnicy 
pomiędzy ceną taryfową wynoszącą 200 zł 17 gr 
za 1 MWh a ceną, za jaką sprzedawca musi kupić 

gaz. Dzisiaj to 74–76 euro, tydzień temu to było 
80–90 euro, a przed Bożym Narodzeniem – 187 
euro. I to jest ten problem. Jeszcze raz powtórzę: 
my w tej ustawie przygotowaliśmy narzędzia, 
które pozwolą zapewnić polskim odbiorcom gaz 
nawet w sytuacji zaostrzenia tego kryzysu, bo 
jest pula w postaci tych środków na rekompen-
saty. I nie mówmy tu tylko o PGNiG, gdyż oprócz 
PGNiG jest 52 innych sprzedawców gazu. To ten, 
kto zużywa gaz we wspólnocie, w spółdzielni, 
w mieszkaniu, ma prawo zdecydować, od kogo 
ten gaz kupi. Jeśli jest to PGNiG, to okej, jeśli są 
to inne firmy, no to od nich ten gaz kupuje. Jeśli 
firma ponosi na tym stratę, bo kupuje gaz dro-
żej, a sprzedaje go taniej, ponieważ wprowadzi-
liśmy ustawową ochroną odbiorców w domach 
i odbiorców wrażliwych, to my tą rekompensatą 
pokrywamy tę różnicę. 

Chcielibyśmy, żeby zdecydowana większość 
instrumentów zapisanych w tej ustawie została 
na papierze, żebyśmy nie musieli z nich korzy-
stać, żeby ceny gazu w najbliższych miesiącach 
spadły do poziomów sprzed kilkunastu miesięcy, 
ale przygotowujemy się na czarniejsze scenariu-
sze, także na te, że tych pieniędzy zapisanych na 
rekompensaty nie wystarczyłoby. Pisząc w grud-
niu czy na początku stycznia, przygotowując to… 
Dzisiaj nie wiemy, czy za 2 tygodnie gaz będzie 
kosztował 70 euro, 40 euro czy 200 euro, bo to 
jest dzisiaj niezależne od nas. Naszym obowiąz-
kiem jest przygotować takie rozwiązanie i takie 
instrumenty, które będą zabezpieczały odbior-
ców gazu w domach, we wspólnotach, w ogóle 
polski rynek, bo jednocześnie też zabezpiecza-
my… To podkreślam, bo być może pana sena-
tora w tym momencie akurat nie było w sali. 
Mówiłem o  tym, że zapewniamy też bezpie-
czeństwo importu gazu do Polski, to finansowe 
bezpieczeństwo importu gazu do Polski. To jest 
nasza rola. Mam nadzieję – tak osobiście powiem 
– że większość instrumentów nie będzie musiała 
zostać wykorzystana, ale o tym, czy ta nadzieja 
się spełni, będziemy wiedzieli na koniec 2022 r. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Wadima Tyszkiewicza.
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SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Ministrze, zadam pytanie, żeby zmieścić 
się w minucie, a później je jakby uzasadnię. Jeszcze 
nawiązuję do tego pytania, które wcześniej zada-
łem pani senator. Przypomnę: 22% gazu wydoby-
wane jest ze źródeł krajowych. Pan się powoływał 
na regulacje, które są z roku 2015, a które wpro-
wadził pan minister Piechociński. Czy planujecie 
państwo jakieś zmiany w tych przepisach? Bo jesz-
cze raz powtarzam, że na moim terenie gaz zdro-
żał ze 109 zł za 1 MWh do 771 zł, a więc 7-krotnie. 
W tej chwili PGNiG… I to jest gaz wysokozaazoto-
wany, a gaz wysokokaloryczny w tej chwili kosztuje 
300–400 według cen giełdowych. Przedsiębiorcy 
i mieszkańcy mojego regionu kompletnie nie ro-
zumieją, jak to jest możliwe, żeby gaz wydoby-
wany z naszych źródeł podrożał tak drastycznie. 
Pan mówił, że Putin wykorzystuje pozycję mono-
polistyczną. To PGNiG nie wykorzystuje pozycji 
monopolistycznej?

(Sygnał timera)
Czy planujecie państwo zmiany w przepisach, 

żeby jednak to urealnić? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
MACIEJ MAŁECKI 

Czy ja mógłbym dopytać pana senatora, czy 
chodzi o sprzedaż gazu do odbiorców końcowych 
przez spółkę PGNiG, czy o innego sprzedawcę gazu, 
który kupuje gaz z PGNiG na rynku hurtowym 
i dopiero sprzedaje odbiorcom?

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Tego nie wiem. 
W związku z tym ja te pytania skieruję na piśmie, 
jeśli można.)

Chciałbym, żeby wybrzmiało też w Wysokiej Izbie 
to, co było poruszane chyba na 2 posiedzeniach komi-
sji, na pewno na jednym. Niemiecka spółka G.EN Gaz 
Energia, której samorządy sprzedały sieci ok. 20 lat 
temu – nomen omen spółka należąca do niemieckich 

samorządów i do niemieckich landów – drastycznie 
podniosła ceny gazu swoim odbiorcom i ma gaz wła-
śnie kupowany, zaazotowany z PGNiG i dostarcza go 
do odbiorców. Był zarzut, że ten gaz PGNiG sprzedaje 
tak drogo. Na posiedzeniu komisji zostało to wyja-
śnione, że każdy sprzedawca gazu, który kupuje gaz 
w PGNiG jako u importera czy u innego importera, 
kupuje na takich samych zasadach. I ta spółka pyta-
ła o ofertę, zdaje się z lutego – a ceny gazu rok temu 
były dużo niższe – ale nie skorzystała z tej oferty, li-
cząc na to, że ceny będą jeszcze niższe. Zdaje się, że 
w czerwcu znowu było pytanie o ofertę. Wiadomo, że 
dla każdego, kto by wtedy zgłosił się do PGNiG, pe-
wien wolumen, pewna ilość gazu, już jakieś nieduże 
dostawy w zależności od… To są już takie didaskalia. 
Chodzi o to, że w danym okresie można kupić gaz po 
danej cenie. Tak jak my dzisiaj mówimy, że teraz gaz 
kosztuje 74 euro, a tydzień temu kosztował między 80 
a 90 euro. Ta spółka po prostu przeoczyła moment, 
w którym powinna zakontraktować gaz dla swoich 
odbiorców, i zakontraktowała gaz wtedy, kiedy jego 
ceny poszybowały w górę. I tym zostali obciążeni od-
biorcy. Także przez izbę wyższą przechodziła ustawa, 
którą ten problem staraliśmy się rozwiązać pod ko-
niec ubiegłego roku, kiedy te ceny jeszcze nie osiągnę-
ły tego piku blisko 190 euro za MWh, kiedy wydawało 
się, że to jeszcze jest ten chwilowy skok.

Bardziej szczegółowo mógłby na ten temat po-
wiedzieć obecny pan prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki, ale ja nakreślę tę sytuację. Spółki sprze-
dające gaz w odniesieniu do odbiorców taryfowa-
nych muszą mieć zatwierdzoną taryfę przez prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki. Jeśli zarząd spółki ku-
piłby gaz za 100 euro, a sprzedałby go po 40 euro, to 
działałby na szkodę spółki, w związku z tym musiałby 
wykazać wyższą cenę gazu we wniosku taryfowym 
do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. I w usta-
wie, która została przyjęta przez Sejm, Senat, został 
wprowadzony zapis, że ta strata nie musi być od razu 
przerzucona na klienta, tylko może zostać odebra-
na w ramach przyszłych taryf w ciągu 36 miesięcy. 
Czyli jeśli ceny spadną, to strata z dzisiejszej różni-
cy między zakupem gazu hurtowym a sprzedażą do 
mieszkań może być wpisana jako uzasadniony koszt 
na przyszłą taryfę, po to, żeby złagodzić ten pierwszy 
skok. Okazało się, że to jest niewystarczające – tu-
taj stawiam gwiazdkę, zaraz do tego wrócę – i z tego, 
co wiem, ta spółka nie chciała z tego skorzystać. 
Przynajmniej na posiedzeniu komisji przedstawiciele 
tej niemieckiej spółki mówili, że nie są zainteresowa-
ni rozłożeniem w czasie podwyżek. Dlaczego powie-
działem: „stawiam gwiazdkę i do tego wrócę”? Otóż 
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taryfa w wysokości 200 zł 17 gr, o której mówimy, to 
jest efekt tego, że PGNiG Obrót Detaliczny skorzy-
stał z tej możliwości, którą wprowadziliśmy ustawą, 
i prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził ta-
ryfę na tym poziomie dzięki naszej ustawie. Gdyby 
nie to, to mówilibyśmy o tym kilkusetprocentowym 
wzroście dla wszystkich, bo po prostu gaz byłby kupo-
wany za 150 euro czy 120 euro, a sprzedawany byłby 
po niższej cenie. Każdy zarząd, który prowadziłby do 
straty, miałby później duże kłopoty prawne. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Jerzego Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam 2 pytania. Pierwsze, konkretne, dotyczą-

ce tekstu ustawy. Art. 22: ustawa wchodzi w życie 
z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Czy dla 
celów tej ustawy nie należałoby tutaj dodać „z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.”?

I drugie pytanie, bardziej ogólne. Stwierdził 
pan, że przyczyną wzrostu cen jest przede wszyst-
kim działalność celowa, intencjonalna, zewnętrzna 
nieprzychylnych nam podmiotów, tak to ujmijmy. 
Czy nie uważa pan minister, że należałoby wobec 
tego zwiększyć ochronę sieci, która jest główną, 
krytyczną siecią w Polsce, a także tego, co służy 
przyjmowaniu gazu z zewnątrz, np. gazoportu 
w Świnoujściu?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
MACIEJ MAŁECKI 

Szanowny Panie Senatorze!
Ustawa wchodzi w życie z momentem ogło-

szenia, z  dniem podjęcia, ale przepisy, które 

pozwalają stosować taryfę w wysokości 200 zł 17 gr, 
są, powiedziałbym, odliczane od 1 stycznia. To tylko 
od zarządów poszczególnych wspólnot, spółdzielni 
– to znaczy od wspólnot, spółdzielni może nie – za-
kładów gospodarki i nieruchomości zależy, czy sko-
rzystają z tego, żeby ochronić odbiorców wstecznie 
od 1 stycznia. Ta ustawa daje takie możliwości.

Co do ochrony infrastruktury krytycznej to 
wchodzę tu trochę w obszar nie naszego mini-ę tu trochę w obszar nie naszego mini- trochę w obszar nie naszego mini-
sterstwa, bo ze względu na przepisy unijne w jed-
nym ręku, w jednym ministerstwie nie może być 
zarządzania wydobyciem i sprzedażą gazu oraz 
jego przesyłem. Ten obszar jest w gestii pełno-
mocnika rządu do spraw strategicznej infra-
struktury energetycznej, pana ministra Piotra 
Naimskiego. Zapewnienia zawsze są takie – zna-
my zresztą pana ministra Piotra Naimskiego – 
że jest bardzo wysoki poziom standardów pod 
względem bezpieczeństwa. Abstrahując od tego, 
który minister to nadzoruje, powiem, że są tu-
taj bardzo precyzyjne przepisy zobowiązujące do 
ochrony infrastruktury krytycznej. Niezależnie 
od tego po posiedzeniu Senatu przekażę tę su-
gestię panu ministrowi Piotrowi Naimskiemu. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Adama Szejnfelda.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Nie mam nowego zapytania. Chciałbym powie-
dzieć, że nie uzyskałem odpowiedzi na wcześniej 
zadane pytanie. Zapytałem, jaka kwota jest prze-
widziana w ustawie na rekompensatę i wszystkie 
koszty wynikające z ustawy na rzecz PGNiG czy 
– inaczej – na rzecz wszystkich podmiotów, jak 
pan minister powiedział. Kontynuujmy. Jaka to jest 
kwota? W jakiej części będzie dla PGNiG, a w jakiej 
części dla pozostałych podmiotów? W jakim okre-ów? W jakim okre- jakim okre-
sie? Do którego roku? Proszę o uwzględnienie tego, 
co pan minister mówił, czyli tego, że są to koszty 
maksymalne, potencjalne, zależne od cen, od sy-, zależne od cen, od sy-
tuacji. Ustawa przewiduje określone kwoty, a nie 
kwoty domniemane. Jaka to jest kwota?
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Przy okazji, skoro już jestem przy głosie, chciał-
bym poprosić, żeby pan minister powiedział, jakie 
są przewidziane kary dla tych, którzy mają składać 
te oświadczenia. Pytam o kary finansowe i kary, że 
tak powiem, zawodowe.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
MACIEJ MAŁECKI 

Szanowny Panie Senatorze!
Mówiłem o kwocie 10 miliardów zł, ale nikt dzi-ówiłem o kwocie 10 miliardów zł, ale nikt dzi-10 miliardów zł, ale nikt dzi-

siaj nie potrafi powiedzieć, jak ta kwota rozłoży się 
pomiędzy sprzedawców. Przypomnę, że jest 53 gra-
czy na rynku. W zależności od tego, kto ile gazu bę-
dzie dostarczał do swoich odbiorców, taką będzie 
miał rekompensatę. Tak to wygląda. My przyjęli-
śmy pewien szacunek na rok 2022, z pewnym mar-
ginesem na przejście na kolejny rok rozliczeniowo. 
To było pierwsze pytanie.

Drugie…
(Głos z sali: Odpowiedzialność.)
A, odpowiedzialność. Będziemy mieli przy 

tej ustawie… Momencik, pan dyrektor Grzegorz 
Dostatni doprecyzowałby kwestię kar, które są 
oczywiście zapisane w ustawie.

DYREKTOR  
DEPARTAMENTU PRAWNEGO  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
GRZEGORZ DOSTATNI 

W ustawie mamy przepis, który mówi, że nie-
złożenie oświadczenia podlega karze grzywny od 
500 zł do 50 tysięcy zł. Jest to wykroczenie, stosuje-ł do 50 tysięcy zł. Jest to wykroczenie, stosuje- do 50 tysięcy zł. Jest to wykroczenie, stosuje- tysięcy zł. Jest to wykroczenie, stosuje-stosuje-
my tu przepisy kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia. Składanie fałszywego oświadczenia 
jest oczywiście poświadczeniem nieprawdy pena-
lizowanym przez kodeks karny.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 
Kazimierza Kleinę.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja chciałbym zapytać o  kwestię związa-

ną z… Czy przygotowując tę ustawę, którą teraz 
omawiamy, państwo koordynowaliście te pra-
ce z Ministerstwem Finansów pracującym nad 
ustawą o podatku VAT, podatku od produktów 
wrażliwych, od różnych źródeł ciepła i produk-
tów spożywczych? Bo moje wrażenie jest takie, że 
państwo konsekwentnie – i w tej, i w tamtej dru-
giej ustawie – dużą grupę odbiorców pomijacie, np. 
tych wszystkich, którzy korzystają z gazu płynnego 
jako źródła ciepła w gospodarstwach domowych 
i przedsiębiorstwach. Czy to jest zamierzone dzia-
łanie? Czy chodzi o to, żeby wykluczyć dużą część 
ludzi, czy to jest po prostu wypadek przy pracy? 
Tyle.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
MACIEJ MAŁECKI 

No, projekt tej ustawy wnosił rząd. Ona była 
przygotowywana przez ministra aktywów pań-
stwowych działającego w ścisłej współpracy, jak 
najbardziej ścisłej, z minister klimatu, panią Anną 
Moskwą. Finanse oczywiście też były brane pod 
uwagę na etapie prac nad tą ustawą.

Z kolei co cen do gazu, które pan wymienił…
(Senator Kazimierz Kleina: …Koordynacja.)
…to te rozwiązania są w znacznej części spój-

ne, idą jakby jednym torem. Panie Senatorze, 
ja powiem, że cena gazu, którą pan wymienił, 
wzrosła mniej, niż wynosi podwyżka, nawet przy 
naszej taryfie, którą utrzymujemy. Więc tak to 
wygląda.

(Senator Kazimierz Kleina: Może inaczej…)
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ja chciałbym tylko państwu przypomnieć, że 

dosłownie za kilka minut stracimy możliwość zro-
bienia sobie tych zdjęć upamiętniających. Na dru-
gim piętrze stoi ekipa fotograficzna i każdy senator, 
który ma jeszcze taką ochotę, może to uczynić.

Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator, 
panią marszałek Marię Koc.

SENATOR 
MARIA KOC 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałabym zadać pytanie do-

tyczące zakładów pracy chronionej, ponieważ wiele 
środowisk i stowarzyszeń osób niepełnosprawnych 
prosi o wniesienie tutaj poprawki. Ja wiem – bo 
rozmawialiśmy o tym trochę na posiedzeniu komi-
sji – że jest to problematyczne, ponieważ zakłady 
pracy chronionej prowadzą działalność komercyj-
ną, gospodarczą, ale chciałabym zapytać, czy mimo 
wszystko… No, chciałabym, żeby ta odpowiedź też 
tutaj wybrzmiała. Czy właśnie zakłady pracy chro-
nionej, o których mowa w ustawie o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych, mogłyby znaleźć się wśród pod-
miotów wrażliwych i uzyskać tę stawkę taryfową 
na gaz w zakresie, w jakim używają paliwa gazowe-
go na potrzeby podstawowej działalności?

(Sygnał timera)
Czy jest to możliwe, czy wchodzimy już tutaj 

w kwestię pomocy publicznej?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź 

na pytanie.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
MACIEJ MAŁECKI 

Tego obszaru nie możemy objąć, prawo na 
to nie pozwala. Każde przedsiębiorstwo może, 

oczywiście po spełnieniu szeregu wymagań, uzy-
skać status zakładu pracy chronionej, ale pamię-
tajmy, że to jest działalność biznesowa, która jest 
nakierowana na zysk i wypłatę dywidendy dla ak-
cjonariuszy. W związku z tym przyjmijmy sytu-
ację… Ja tak obrazowo powiem. Mamy do czynienia 
z halą, w której ktoś, kto zakupił maszyny, wziął 
kredyty i zatrudnił ludzi, prowadzi komercyjną 
produkcję maseczek. A obok, w sąsiedniej hali, 
ktoś robi to samo – i chwała mu za to – jako za-
kład pracy chronionej. Ale ten, kto robiłby to jako 
zakład pracy chronionej, kupowałby gaz taniej, no 
i to byłoby bardzo dyskryminujące wobec tego, kto 
z takich przywilejów nie korzysta.

A co do osób niepełnosprawnych, to ta ustawa za-
wiera ochronę warsztatów terapii zajęciowej i centrów 
integracji społecznej. Te miejsca, gdzie nie jest prowa-
dzona działalność gospodarcza, a które służą wsparciu 
niepełnosprawnych, tą ustawą zostały objęte. 

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję.
Bardzo proszę o zdalne zadanie pytania pana 

senatora Roberta Dowhana – minuta.

SENATOR 
ROBERT DOWHAN 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, to tak w nawiązaniu do po-

przedniego pytania pani marszałek. Czy nie lepiej 
zrobić taryfę czy ulgę dla wszystkich? Znowu dzie-
leni są przedsiębiorcy, znowu będą musieli udowad-
niać, czy w domu coś prowadzą, czy nie prowadzą. 
Jak mają się do tego odnieść ludzie, którzy np. za-
trudniają niepełnosprawnych i muszą ogrzać halę? 
No, żyjemy w jakimś absurdzie. No, zrobiliście 
Polski Ład, trzeba składać jakieś wyjaśnienia, PIT, 
rekompensaty… No, ciągłe zamieszanie. Nie można 
zrobić jednej ulgi dla wszystkich, a nie później udo-
wadniać, że się np. prowadzi działalność lub nie pro-
wadzi? Czy to nie jest jakiś kolejny absurd? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

na pytanie.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
MACIEJ MAŁECKI 

Jeszcze raz powtarzam – ale to już padało wie-
lokrotnie, też ze strony różnych ugrupowań – że 
nie możemy objąć tą ochroną biznesu, bo to by-
łaby niedozwolona pomoc publiczna, która by też 
rzutowała na przedsiębiorców, którzy np. używa-
ją innych surowców energetycznych. Polska funk-
cjonuje na rynku europejskim, działamy na rynku 
unijnym, 27 krajów Wspólnoty. I byłoby to tak, jak 
w przypadku pomocy np. dla linii lotniczych, które 
były wyższe… Komisja Europejska ustaliła na po-
czątku pandemii pewien poziom wsparcia dla linii 
lotniczych, który nie wymagał środków zaradczych. 
LOT akurat w tym progu się zmieścił. Powyżej, 
mimo pandemii, mimo zamknięcia nieba, mu-
siałby wprowadzać środki zaradcze, np. oddanie 
części slotów na lotnisku im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Tak że my nie mamy przestrzeni, 
nie wolno nam, że tak powiem, wejść na wsparcie 
odbiorców, którzy prowadzą działalność gospodar-
czą. Jeszcze raz wrócę do tego, że w tym obszarze 
jest obniżka VAT na gaz do 0%. Z 23% VAT zszedł 
do 0%. I sprzedawca gazu w grupie PGNiG, od razu 
po tym, kiedy schodziły ceny, nie na jeden dzień, 
tylko na kilka dni, zaczęła się kształtować pewna 
tendencja… Jest 5 razy drożej niż rok temu, ale to 
już nie jest 150, 180… Obniżył od razu o 25% ceny 
ze swojego cennika biznesowego. My poruszamy 
się w ramach tych przepisów, na które pozwalają 
nam regulacje unijne.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Stanisława Gawłowskiego.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Dziękuję bardzo jeszcze raz.
Przychód grupy kapitałowej PGNiG w 2020 r. – 

bo danych za 2021 r. nie znalazłem – to jest 39 mi-
liardów zł. Powiedział pan, odpowiadając na jedno 
z wcześniejszych pytań, że w tym roku zakładacie, 

że pomoc może być udzielana na poziomie 10 mi-
liardów zł. A jednocześnie, tak jak powiedziałem, 
z moich wyliczeń wynika… A przyjmowałem za-
łożenie, że wydobycie krajowe to jest ok. 100 zł za 
1 MWh, LNG – a to jest jakieś 20% całego zapotrze-
bowania –120 zł. I ok. 100 euro, tak jak pan powta-
rzał, przy tych cenach, które dzisiaj są na rynku, 
dzisiaj już jest 70… To ta pomoc nie przekroczy kil-
kuset milionów, powiedzmy, 1 miliarda zł. To skąd 
bierzecie tych 10 miliardów zł? Ja w ogóle nie po-
trafię zrozumieć, kto, jak i na jakiej podstawie pro-
wadził tutaj obliczenia. To wszystko jest jakoś tak 
z sufitu. Chciałbym zrozumieć ten proces.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
MACIEJ MAŁECKI 

Szanowny Panie Senatorze, bardzo chciałbym, 
żeby ta teza przedstawiona przez pana senatora 
znalazła odzwierciedlenie w rzeczywistości i żeby 
z tej kwoty zabezpieczonych 10 miliardów zł zo-
stało wykorzystanych tylko kilkaset milionów zło-
tych. Bo to by oznaczało, że ceny gazu zejdą niżej 
niż w czarniejszym scenariuszu, który przyjęli-
śmy. Jeszcze raz, kolejny raz powtarzam: ustawa 
przygotowuje polską gospodarkę na czarniejsze 
scenariusze niż dzisiejszy. Cena gazu dzisiaj to 
jest 74–76 euro za 1 MWh. Cena gazu pod koniec 
grudnia to było 187 euro. My nie wiemy, nadal nie 
wiemy, czy gaz nie będzie po 200 euro za mega-
watogodzinę, czy będzie po 30 euro. Chcielibyśmy, 
żeby żadne instrumenty zapisane w tej ustawie nie 
musiały być wykorzystane. Ale one są po to, żeby 
ochronić najbardziej wrażliwych odbiorców, ochro-
nić gospodarstwa mieszkaniowe – bo to możemy 
zrobić ustawą – i zapewnić płynność PGNiG, a tym 
samym zapewnić bezpieczny import i produkcję 
gazu dla całej polskiej gospodarki. To jest kwestia 
bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Stanisław Gawłowski. Proszę bar-

dzo, jeszcze raz.
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(Senator Stanisław Gawłowski: Nie, nie, już.)
Pan senator Janusz Gromek. Proszę.

SENATOR 
JANUSZ GROMEK 

Panie Ministrze, mam takie pytanie. Mówi się 
tu o gazie ziemnym i o gazie, który jest przywożo-
ny statkami dla gospodarstw i dla przedsiębiorców. 
A są też 3 miliony użytkowników gazu, którzy jeż-
dżą samochodami. Czy myślicie o tym, żeby brać 
to pod uwagę? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
MACIEJ MAŁECKI 

To jest poza przedmiotem ustawy. My mówimy 
o innym gazie, w zupełnie inny sposób produko-
wanym. Tu nomen omen podwyżki były niższe niż 
podwyżka dla odbiorców gazu w domach, nawet 
po tej taryfie, którą my utrzymujemy na poziomie 
200 zł.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań do pana nie ma.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowią-

zał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na 
pytania zadane przez pana senatora Krzysztofa 
Kwiatkowskiego.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Adama 

Szejnfelda.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Jest pan senator Szejnfeld? Nie ma.
To proszę o zabranie głosu pana senatora…
(Głos z sali: Idzie, idzie.)
(Głos z sali: Jest.)

Jest pan senator?
Proszę bardzo.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Rozmawiamy na temat niezwykle ważnej 

ustawy, ważnej dla praktycznie wszystkich osób 
w Polsce. Kto w ten czy inny sposób nie korzy-
sta z gazu jako źródła energii, jako źródła ciepła? 
Niewiele osób, niewiele instytucji. Korzystają nie-
malże wszyscy. Dzisiaj zresztą będziemy omawiać 
nie tylko tę ustawę, ale także następną, taką, która 
będzie odnosiła się do obniżenia obciążeń podat-
kowych, jeśli chodzi o VAT, na wiele produktów 
i usług. Obie mają ten sam cel. Niestety obie mają 
również wspólny mianownik, nie tylko w wymia-
rze pozytywnym, ale i negatywnym. Mianowicie 
przypominają one, a zwłaszcza ta, o której teraz 
mówimy, durszlak. Z jednej strony mają wiele luk, 
z drugiej strony nie uwzględniają wielu potrzeb, 
a z trzeciej strony zapisane w nich rozwiązania są 
skomplikowane i będą podlegały różnym interpre-
tacjom, a więc są groźne. Ja pytałem pana ministra 
o kary przewidziane w ustawie. One dochodzą, je-
żeli chodzi o ich potencjał, do 50 tysięcy zł. Są także 
zakazy pracy, zajmowania określonych stanowisk. 
Niewątpliwe każdy sto tysięcy razy się zastanowi, 
nawet mając pełne przekonanie, że jego decyzja ma 
absolutnie prospołeczny, proobywatelski, proludz-
ki charakter, czy ma się pod tym podpisać.

Moim zdaniem ustawa jest pod tym kątem fa-
talnie napisana. Będzie trzeba ją poprawiać, bę-
dziemy próbować. Jeżeli ona byłaby tak dobra, jak 
pan minister przedstawiał… Nie wiem, dlaczego 
dostaliśmy taką ogromną liczbę protestów, wnio-
sków, postulatów, wręcz próśb. Wiele e-maili, 
które dostaję, zaczyna się od słów: „proszę uprzej-
mie”, „prosimy uprzejmie”, „błagamy” itd. Ludzie 
czytają tę ustawę i nie widzą dla siebie pomocy. 
Jedną z takich… Jakbym grupowo miał przedsta-
wić osoby odnoszące się do tej ustawy, to byliby to 
przede wszystkim samorządowcy. Największa licz-
ba uwag, propozycji, postulatów i próśb wpłynęła 
do mnie z samorządu terytorialnego. Mógłbym tu 
przedstawić milion przykładów. Chociażby starosta 
wolsztyński, który nie tylko napisał, ale i wysłał mi 
faktury, jakie dostał. W stosunku do poprzedniego 
okresu rozliczeniowego cena gazu w październiku 
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i listopadzie skoczyła u niego o 261%. I to już jest po 
prostu szok. A w następnym miesiącu, w grudniu, 
o 549%. Pomijam, że jeszcze cena prądu skoczyła 
o 74% itd.

Trudno sobie wyobrazić, jak te podmioty mia-
łyby funkcjonować. Ale tutaj staramy się pomóc 
właśnie podmiotom publicznym i gospodarstwom 
domowym. A co mają zrobić firmy? A co będą mo-
gli zrobić kooperanci tych firm? A co zrobią klienci 
tych firm? No, szykuje się w Polsce… A ta ustawa 
nie przewiduje praktycznie żadnych rozwiązań 
poza iluzorycznymi, przedstawionymi niedawno 
przez pana premiera Sasina. Ona kompletnie nie 
rozwiązuje problemu. Szykuje się dramat w Polsce. 
I nie jest tak, jak pan minister powiedział, że jedy-
nymi winnymi tego dramatu są Unia Europejska 
i Putin czy Rosja i Unia Europejska. Nic, zero, żad-
nej winy po stronie rządu polskiego, po stronie 
Prawa i Sprawiedliwości, po stronie Narodowego 
Banku Polskiego. Zero, nic kompletnie. Putin 
i Unia Europejska, Putin i Unia Europejska, Putin 
i Unia Europejska… I  jeszcze telewizja dołoży: 
Donald Tusk. Będę o tym mówił. Raczej jest inaczej.

A wracając do tej krytyki… To nie tylko samo-
rządowcy, ale także przedstawiciele organizacji 
społecznych, pozarządowych, spółdzielnie miesz-
kaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, mimo że są tu 
uwzględnione, bo są źle uwzględnione…

Ponieważ chcę złożyć poprawki, to przedstawię 
bardzo króciutko, kogo, przynajmniej według bene-
ficjentów, nie uwzględniono. Na pewno obiektów 
sportowych i rekreacyjnych, klubów sportowych, 
ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych, ale 
także straży miejskiej, nie w pełni Policję, izby wy-
trzeźwień, zakłady pracy chronionej – była o nich 
tutaj mowa przed chwilą, przed moim wystąpie-
niem. Ochotnicze straże pożarne – tak, ale jest 
kłopot z Państwową Strażą Pożarną. Jeszcze schro-
niska dla zwierząt, podmioty zajmujące się ochroną 
przyrody, parki naukowo-techniczne. Z dziedziny 
samorządów jeszcze miejskie zakłady komunikacji. 
Zakłady pracy chronionej, wspomniałem, rodzinne 
ogrody działkowe… Bardzo wiele podmiotów i in-
stytucji niewątpliwie publicznych, niewątpliwie 
świadczących usługi publiczne nie jest uwzględ-
nionych albo nie jest uwzględnionych tak, jak po-
winny być uwzględnione.

Na to nakładają się niejasności. Niejasno, w spo-
sób skomplikowany, dający dowolność interpreta-
cyjną są sformułowane zapisy. Na to wskazywały 
przede wszystkim te podmioty i samorządowe, 
i  inne, które prowadzą działalność w zakresie 

wytwarzania ciepła, czyli ciepłownie. Tutaj w ogóle 
nie było ani jednego pozytywnego głosu czy ani jed-
nej pozytywnej opinii. Wszystkie były negatywne 
i wszystkie z prośbą o dokonanie korekt przynaj-
mniej treści zapisu. Chodzi o to, żeby treść zapisu, 
jeśli jego intencja jest słuszna, nie mogła być inter-
pretowana dowolnie i nie mogła doprowadzić do 
tego, że kierownictwo tychże podmiotów odmówi 
składania oświadczenia, żeby przypadkiem nie do-
stać 50 tysięcy kary i zakazu pełnienia funkcji na 
2 lata. No, tak nie może być. Prawo musi być jasne 
i przejrzyste, tak transparentne, żeby nie wywo-
ływało… Zwłaszcza to prawo, które ma pomagać, 
nie może powodować, wywoływać strachu przed 
skorzystaniem z tego prawa. Tak jak powiedzia-
łem: jeśli nie wszystkie przedsiębiorstwa, to jednak 
te najbardziej wrażliwe – mikroprzedsiębiorstwa, 
małe i średnie firmy, sól polskiej gospodarki. Jeżeli 
tu doprowadzimy do lawiny upadków, bankructw, 
zamykania przedsiębiorstw, firm – a już to widać, 
widać puste witryny na ulicach, informacje i staty-
styki pokazujące, że ludzie wyrejestrowują działal-
ność gospodarczą – to oczywiście doprowadzimy 
do tragedii.

Tak jak powiedziałem, usłyszeliśmy dzisiaj, 
kto jest winny – Putin i Unia Europejska. Nie pa-
dło nazwisko Tuska, ale wcale bym się nie zdziwił, 
gdyby padło. Nie ma tu nic do rzeczy, jak rozu-
miem, ani polityka ekonomiczna, gospodarcza rzą-
du, ani błędna polityka monetarna Rady Polityki 
Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego, skut-
kiem czego z jednej strony mamy ogromną inflację, 
a z drugiej strony mamy ogromny spadek wartości 
złotego. A przecież wiadomo, że rozliczenia w tego 
rodzaju nośnikach energii, jak ropa czy gaz, są 
w walutach obcych, w związku z czym, jeżeli zło-
tówka leci na łeb na szyję… Przypomnę, że jeszcze 
bodajże 2 lata temu wartość złotówki wobec euro 
wynosiła mniej więcej 4,25, a teraz jest to w oko-
licach 4,55 i więcej, prawie pod 5 zł to podchodzi. 
No, to wszystko w sposób oczywisty przekłada się 
na cenę takiego nośnika energii jak gaz. A to jest 
w dużej mierze…

(Sygnał timera)
…wynik złej polityki rządu i Narodowego Banku 

Polskiego.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 

Panie Senatorze…)
Dziękuję bardzo. Bardzo mi przykro, że nie 

mogłem bardziej wyłuszczyć tych wad działalno-
ści i rządu, i PGNiG, ale być może przy innej okazji 
będzie taka możliwość. Dziękuję bardzo.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Lamczyka.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo! Panie Ministrze!
W Polsce rzeczywiście mamy najwyższe ceny 

gazu. To znaczy mamy najwyższe ceny gazu, a rząd 
szuka winnych i szuka ich na Wschodzie, nie przy-
znaje się do błędów, jakie popełnił. Ja przypomnę, 
że podstawą handlu gazem jest nie tylko giełda, 
są tym również umowy handlowe. I teraz poka-
żę historię umów gazowych. 2005 r. – pan mini-
ster Jasiński podpisuje umowę z Rosją na dostawę 
gazu, mamy wtedy bardzo wysokie ceny gazu. 
2008 r. – umowę podpisuje pan premier Pawlak, 
negocjuje, część dywersyfikuje i idzie to na gieł-
dę, a część oczywiście idzie na umowy. Prezes 
PGNiG, pani Piotrowska-Oliwa wynegocjowała 
później opust wynoszący ok. 10% na całym kontr-
akcie. Przychodzi rok 2021, zbliża się koniec umo-
wy z Rosją na dostawę gazu, no i jest pytanie, czy 
przedłużamy, czy nie przedłużamy. I w tym wła-
śnie roku trzeba było zdecydować, czy będziemy 
dywersyfikowali, czy jakaś część gazu będzie bra-
na na umowy, czy wszystko pójdzie przez giełdę. 
Podjęliśmy decyzję, że wszystko idzie przez gieł-
dę, w związku z czym mamy taką cenę gazu, jaką 
mamy.

Myślę, Drodzy Państwo, że gdyby rząd miał 
kupować gaz za swoje pieniążki, to zrobiłby dy-
wersyfikację, bo każdy robi dywersyfikację, a tu-
taj uprawiano hazard z Polakami i w efekcie tego 
mamy właśnie bardzo wysokie ceny gazu. Eksperci 
podpowiadali, że trzeba robić dywersyfikację cho-
ciażby w dwudziestu paru procentach. Na tym 
wszystkim cierpią Polacy, cierpią polskie firmy. 
Oczywiście nasza gospodarka będzie mało konku-
rencyjna. Jest to nieudolność rządu. Wpływ właśnie 
na te ceny, na gospodarkę ma polityka ze strony 
Polski, ta rusofobia na wszystkim się odbija. Nie 
zwiększono też odporności polskiej gospodarki 
właśnie po pandemii. Dlatego, Drodzy Państwo, 
Panie Ministrze, przyznajcie się też do błędów. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Gawłowskiego… Nie, przepraszam, 
pana senatora Jackowskiego…

(Głos z sali: Nie ma…)
A, nie ma go, tak? Czy jest? Nie ma.
To pan senator Stanisław Gawłowski. Proszę 

uprzejmie.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Nie bez przyczyny dopytywałem o te kwoty, bo 

będę składał poprawkę, która pozwoli na to, żeby 
rzeczywiście producenci energii cieplnej z gazu 
dostarczający energię cieplną do mieszkań, szpi-
tali itd. mogli z tej pomocy skorzystać. Ja wiem, że 
to przedsiębiorcy, ale producent we wspólnotach 
czasami też pełni rolę przedsiębiorcy. Jeżeli więc 
rzeczywiście chcemy pomóc wszystkim, to nie mo-
żemy ich dzielić i rozróżniać na tych, którzy cie-
pło dostali z kotła zamontowanego w budynku, i na 
tych, którzy ciepło dostali z kotła, który jest poza 
budynkiem i z niego zostało ono dostarczone rurą, 
bo to znaczy, że różnie traktujemy Polaków. Taką 
poprawkę za chwilę złożę marszałkowi.

Ale zanim to zrobię, będę kontynuował ten 
wątek, który dotyczy odpowiedzialności za sytu-
ację, z którą dzisiaj mamy do czynienia. To prze-
cież ten rząd zmienił system rozliczania i system 
kontraktowy. Wcześniej te rozliczenia były oparte 
na cenach średnio- i długoterminowych, średnich 
stawkach długoterminowych. To pozwalało na to, 
żeby uelastycznić działania, i to pozwalało na to, 
żeby rzeczywiście giełda nie miała tak dużego wpły-
wu na cenę. Wy to zmieniliście. Spowodowaliście, 
że dzisiaj w całości jesteśmy uzależnieni od giełdy. 
Pan minister, mówiąc: dzisiaj na giełdzie kosztuje 
70, kilka dni temu kosztował sto ileś itd., ma rację. 
Ale zmieniliście te umowy. To po pierwsze.

Po drugie, Gazprom w całości realizuje umo-
wy długoterminowe. Gdybyście mieli podpisane 
umowy długoterminowe, gdybyście tak ostro nie 
atakowali premiera Pawlaka i poprzedniego rządu, 
tylko zadbali o umowę długoterminową, to dzisiaj 
bylibyśmy bardzo stabilni w zakresie dostaw gazu. 
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Nie zadbaliście o umowy długoterminowe. Więcej, 
ja bym chciał wiedzieć, jakie umowy na dostawy 
gazu ziemnego zawrze PGNiG po 2022 r. z wyjąt-
kiem tych, które są na dostawy przez port LNG, aby 
pokryć zapotrzebowanie krajowe, które wynosi ok. 
19 miliardów m3 gazu ziemnego wysokooktanowe-
go. Chciałbym, Panie Ministrze, wiedzieć, dlaczego 
w odniesieniu do EuRoPol Gazu nie podejmujecie 
żadnych działań. Jedyne, co się dzieje, to to, że wy-
płacane są wysokie nagrody i premie tym, którzy są 
tam zatrudnieni. Kilka miliardów dolarów leży na 
kontach, a jednocześnie kontrakt, który był podpi-
sany z EuRoPol Gazem, wygasł. Zawarta dokładnie 
29 października 2010 r. umowa, na którą tak bar-
dzo pomstujecie, mówiąc, że Polska straciła osiem-
set kilkadziesiąt milionów dolarów, mówi o tym, że 
EuRoPol Gaz, a właściwie Gazprom jest zobowiąza-
ny do przesyłania gazu przy pomocy EuRoPol Gazu 
do Europy Zachodniej do roku 2045, a do Polski 
do roku 2039. Dzisiaj tam nie ma żadnego prze-
syłu, a wy nic nie robicie. Możecie zrobić przynaj-
mniej tyle, że odzyskacie te pieniądze, które były 
wypłacone czy zostawione Gazpromowi w tej czę-
ści związanej z podpisaniem długoterminowego, 
opłacalnego dzisiaj dla Polski – to rzeczywistość 
pokazuje – porozumienia w 2010 r. 

Wreszcie mówi pan tak: nie wiemy, jakie będą 
ceny w następnych dniach, tygodniach. No, Panie 
Ministrze, wiemy. One nie będą już wyższe, to wie-
my. Wiemy już, jaka jest zima, to już wiemy; wie-
my, ile jest w magazynach, to wszystko wiemy; 
wiemy, że już nie podrożeje. Średniej klasy gazow-
nik już to wie. Jest koniec stycznia. Ten najgorszy 
okres zimowy… Nawet jeżeli temperatura spadnie 
do minus 5, to nie będzie to minus 20, minus 30, 
więc nie będzie większego zapotrzebowania na gaz. 
Wiemy, że ceny na giełdach, przy tych niekorzyst-
nych umowach, które podpisaliście, nie będą ro-
sły, one nie skoczą na te 2 czy 3 dni, tak jak pan 
mówił… One przez 2 czy 3 dni były na poziomie 
stu kilkudziesięciu euro za 1 MWh, teraz jest to 
poziom 70 euro i raczej będzie spadać. Ale chcę też 
wyraźnie powiedzieć, żebyśmy wszyscy to zrozu-
mieli, że wydobycie krajowe to jest 20%, LNG to 
jest jakieś 30%, czyli 50% jest poza tymi zakupami 
giełdowymi. I pan mówi, że pan niczego nie może 
przewidzieć. Powiem szczerze, że taki rząd, który 
niczego nie potrafi przewidzieć… To po co jest ten 
rząd? Po co wy w ogóle jesteście? Napisaliście usta-
wę i planujecie 10 miliardów, a ja wam wyliczam, 
z moich szacunków wynika, że wydacie nie więcej 
niż miliard. Pan mówi, że pan by tyle chciał, ale nie 

wiecie… W tym obszarze wszystko jest dość jasne, 
wiadomo kiedy, co i jak się sprzedaje. Wiedzą to 
ciepłownicy, wiedzą to gazownicy – ludzie, którzy 
zajmują się tym profesjonalnie. Ja zakładam, Panie 
Ministrze, że pan w swoim otoczeniu ma takich lu-
dzi, przyjmuję takie założenie. Ale skoro pan drugi 
czy trzeci raz powtarza: nie wiemy, nie wiemy, nie 
wiemy… To co wy w ogóle wiecie? Co wy wiecie? 
Sami się dyskredytujecie. Ja tak naprawdę jestem 
zaskoczony pańską odpowiedzią. Pan naprawdę 
powinien powiedzieć „Rząd szacuje takie i takie 
kwoty itd.”, w jakimś przybliżeniu, a wy mówicie, 
że zarezerwowaliście w tym budżecie 10 miliar-
dów, ale może nie wydacie 10 miliardów. Według 
moich wyliczeń to będzie nie więcej niż 1 miliard. 
Pokazuję panu kwoty i stawki, pokazuję źródła 
itd., a pan ani razu o tym nie powiedział, ani razu. 
Jest zaskakujące, że można przyjść do Wysokiej 
Izby i dość niefrasobliwie podchodzić do sprawy 
nadzwyczaj ważnej, bo przecież to dotyczy wielu 
przedsiębiorców.

Nie chcę przedłużać, Panie Marszałku. Składam 
poprawki, które pozwolą na to, żeby ci, którzy ko-
rzystają – zresztą mówili to też senatorowie z PiS 
– z energii cieplnej wytworzonej z gazu poza bu-
dynkiem, również byli objęci tym systemem 
wsparcia. Nie można tu dokonywać różnicowania. 
Powiem więcej: z uwagi na coś, co jest dla mnie 
nadzwyczaj istotne, tzn. z uwagi na dbałość o ja-
kość powietrza, przeciwdziałanie zmianom kli-
matu, jest to absolutnie niezbędne i konieczne. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Mroza.

SENATOR 
KRZYSZTOF MRÓZ 

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie! Panie 
Ministrze!

Przysłuchiwałem się tej debacie i powiem, że tu 
jest jakby kilka warstw. Pierwsza kwestia. Ustawa, 
którą, jak mi się wydawało, ciężko jest skrytyko-
wać, bo to jest ustawa, która w tej trudnej sytu-
acji szalejących cen gazu wprowadza maksymalną 
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pomoc dla wszystkich tzw. odbiorców wrażliwych, 
a więc szpitali, szkół, związków wyznaniowych, 
OSP, a także bardzo szeroko rozumianych organi-
zacji pożytku publicznego, w tym akurat katalogu 
mieści się bardzo wiele podmiotów… Pan minister 
też to z tej mównicy dzisiaj wyjaśnił. I tutaj wycho-
dzi na mównicę pan Szejnfeld, senator Platformy 
Obywatelskiej, były europoseł, no i mówi tak: trze-
ba byłoby pomóc tym mikroprzedsiębiorcom. Jak 
najbardziej tak, jeżeli byłoby to zgodne z przepisa-
mi Unii Europejskiej, to podpisujemy się pod tym 
obiema rękami. Jednak kto jak kto, ale senator, 
który był europosłem, wie, że są pewnego rodzaju 
ograniczenia, które nam na to nie pozwalają. I stąd 
tych, którym możemy pomóc – tj. te wszystkie or-
ganizacje, firmy działające nie dla zysku – stara-
my się w tej ustawie ująć bardzo szeroko, bardzo 
szeroko, interpretując wszystko na korzyść tych 
wszystkich podmiotów. Ale niestety nie może-
my tu udzielić pomocy w oparciu o przepisy Unii 
Europejskiej, bo przecież mówimy o refundacji 
przez państwo różnic między ceną rynkową a ceną 
regulowaną.

(Rozmowy na sali)
I to akurat ktoś, kto się zajmuje gospodarką, 

ktoś, kto był wiceministrem gospodarki, ktoś, kto 
był europosłem, powinien wiedzieć. Ale my tych 
przedsiębiorców, Panie Senatorze, nie zostawili-
śmy sami, bo w tym gorsecie, który nam narzuca 
Unia Europejska, robimy, co możemy. Nawet ro-
bimy to… Przepraszam, to będzie takie określenie 
młodzieżowe, może nie wypada tu, w Senacie tak 
powiedzieć. Otóż jedziemy po bandzie, obniżając 
VAT na gaz do zera, podczas gdy Unia Europejska, 
że tak powiem, kwęka i mówi, że niekoniecznie 
możemy to zrobić. To wszystko, co możemy zro-
bić, obniżając cenę gazu dla wszystkich, i dla osób 
fizycznych, i dla przedsiębiorców, to robimy.

Jeżeli pan europoseł, dzisiejszy senator ma 
jakieś inne rozwiązania, to proszę je przedsta-
wić, ale one muszą być zgodne z przepisami Unii 
Europejskiej. A być może zapuka pan do swoje-
go kolegi Donalda Tuska z EPP, który formalnie 
jeszcze jest szefem? Jego koleżanka Ursula von 
der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej jest z tej 
samej grupy politycznej. No, być może trzeba na 
poziomie Komisji Europejskiej wprowadzić takie 
rozwiązania, których wprowadzenie postulował na 
szczycie Unii Europejskiej pan premier Mateusz 
Morawiecki, i  jednak zająć się szalejącymi ce-
nami energii i gazu. Bo to nie jest tak, Szanowni 
Państwo, że to tylko my mamy problem. Problem 

generalnie ma cała Europa. Cytuję: „Wzrosły ceny 
hurtowe energii elektrycznej i gazu. Coraz więcej 
przedsiębiorstw przemysłowych i konsumentów 
odczuwa tego skutki”. Mówimy tu o Niemczech. 
I  dalej: niemieckie średnie przedsiębiorstwa 
biją na alarm w związku z gwałtownym wzro-
stem cen energii i gazu; dyrektor Stowarzyszenia 
Niemieckich Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
Markus Jerger mówi o zagrożeniu dla wzrostu 
zatrudnienia i dobrobytu. 

To pokazuje, że to nie jest tak, że tylko w Polsce 
są wysokie ceny energii. Niemcy – wysokie 
ceny energii, rekordowe ceny są we Włoszech, 
w Hiszpanii, w Portugalii. W krajach na południu 
mają jeszcze większy problem niż my, bo tam jest 
nie tylko kwestia wysokiej ceny gazu do ogrze-
wania. Oni już polikwidowali elektrownie węglo-
we, a nie mają wystarczającego poziomu energii 
z atomu – niektóre kraje nie mają, niektóre mają 
w małym stopniu – i jeszcze produkują z gazu 
energię elektryczną, są więc niejako uderzeni po-ą więc niejako uderzeni po- więc niejako uderzeni po-
dwójnie. I tu nie ma żadnego błędu rządu premie-
ra Mateusza Morawieckiego. Gdyby w Niemczech 
było tanio, w Hiszpanii było tanio, we Włoszech 
było tanio, to faktycznie wyglądałoby na to, że rząd 
Polski popełnił jakiś błąd. Jednak właśnie w wy- właśnie w wy- w wy-
niku tych machinacji, które niestety robi Putin 
– Panie Senatorze, wystarczy, że tylko odrobin-
kę ten kurek przykręci – czy polityki klimatycz-
nej Unii Europejskiej te ceny szaleją. I rząd Prawa 
i Sprawiedliwości, rząd pana premiera Mateusza 
Morawieckiego nie mówi, że go nie interesuje 
to, po ile będzie benzyna na stacjach paliw, tylko 
z jednej strony wprowadził dodatek osłonowy dla 
osób fizycznych, czyli dla polskich rodzin, a z dru-
giej strony zrobił coś, czego nigdy w historii nie 
zrobił żaden rząd, odkąd wprowadzono podatek 
VAT, i tam, gdzie była możliwość, to obniżyliśmy 
ten podatek do zera, a tam, gdzie nie można było 
z różnych przyczyn prawnych związanych z Unią 
Europejską, to wprowadziliśmy maksymalną ob-
niżkę do 5 bądź 8%. Czy ktoś powie, że w historii 
polskiego funkcjonowania VAT kiedykolwiek VAT 
na żywność wynosił 0%? A dzisiaj jest, tak, dzisiaj 
jest. Na inne rzeczy też wprowadziliśmy, np. na 
nawozy.

Niestety jesteśmy w pewnych uwarunkowa-
niach geostrategicznych i  gazu się nie kupuje 
w worku czy w wiadrze, musimy go kupować na 
giełdzie. Kupujemy także… Uruchomiliśmy szereg 
innych źródeł, alternatywnych, tak więc kupuje-
my nie tylko gaz rosyjski, ale wszędzie gaz drożeje 
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i Gazprom wszędzie dzisiaj drogo ten gaz sprzeda-
je. Bo ceny na rynku gazu rozpatrujemy już dzisiaj 
globalnie, choćby przez ten wielgachny popyt, który 
także wywołuje gospodarka chińska czy indyjska, 
gdzie przekierowuje się część złoży.

Ale mówiąc szczerze, jak niektórzy politycy 
Platformy Obywatelskiej, na szczęście Platformy, 
a nie PSL, zaczynają mówić historycznie, jakie my-
śmy tam kontrakty podpisali… No to, Szanowni 
Państwo, to przecież nie politycy PiS, tylko 
Najwyższa Izba Kontroli mówiła o tym kontrakcie, 
który podpisał ówczesny wicepremier i minister 
gospodarki Waldemar Pawlak, ale ten wicepremier 
Waldemar Pawlak był w rządzie pana premiera 
Donalda Tuska. I to wtedy wytknięto w raporcie 
NIK wiele różnych nieprawidłowości i wątpliwo-
ści przy podpisywaniu tego typu… No tam wszyst-
ko jest opisane, te dziwne instrukcje negocjacyjne, 
które się zmieniały. Warto się z tym raportem NIK 
zapoznać. I nikt nie zarzucił żadnemu polityko-
wi Prawa i Sprawiedliwości, że w negocjacjach 
z Gazpromem czy ze stroną rosyjską popełnił jakie-
kolwiek błędy. Tymczasem co do tamtych czasów 
warto sobie przeczytać raport NIK. Dzisiaj pań-
stwo tak bardzo lubicie powoływać się na NIK. To 
proszę sobie ten raport NIK przeczytać. Z tego, co 
wiem, wynika, że został już odtajniony, bo on czę-
ściowo, w pewnym zakresie był tajny, w części był 
tajny. Ale dzisiaj już jest jawny, zostało to wszyst-
ko ujawnione. I gdy będziecie pytali, jak były pro-
wadzone negocjacje ze stroną rosyjską, to proszę 
się zapoznać z tym raportem NIK. Wtedy będzie-
cie mogli dyskutować o tym, kto i jak negocjował 
ze stroną rosyjską.

Mnie trudno jest się odnieść do tych poprawek, 
które są zgłaszane, bo, że tak się wyrażę, one nie są 
jakoś przez senatorów omawiane. Jeżeli będą po-
prawki, jest gdzieś jeszcze jakaś grupa, którą moż-
na dopisać, rozszerzyć, to myślę, że my jesteśmy 
otwarci, bo chcemy pomóc maksymalnie wszyst-
kim, którym można zgodnie z przepisami Unii po-
móc, i sprawić, aby…

(Sygnał timera)
…nie było wysokich cen gazu. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze!

Myślę, że z tej naszej debaty to, co najbardziej 
interesuje obywateli, i takie sygnały dostaję, to 
jest kwestia indywidualnych rachunków, które 
przyszły czy zostały wystawione użytkownikom 
mieszkań. I myślę, że tutaj możemy pominąć te 
wszystkie aspekty makroekonomiczne, tę dyskusję, 
kto ma wpływ na ceny gazu i skąd się to bierze. Ten 
spór, który się tutaj toczył, jest właściwie wtórny 
w stosunku do odczuć milionów Polaków, którzy 
w tej chwili muszą się zmierzyć z bardzo poważ-
nym problemem.

Wysoka Izbo, otóż od jakiegoś czasu stawiam 
tezę, że inflacja i to, co się dzieje na rynkach ener-
getycznych, w sposób szczególny podbijają koszty 
utrzymania nieruchomości, którą się zamieszku-
je. Bez względu na to, czy to jest najem, czy jest się 
właścicielem lokalu, czy to jest prawo spółdzielcze, 
to tutaj są największe skoki. Przychodzą do mnie 
obywatele i pokazują opłaty za niewielkie miesz-
kanie. Było 440 zł, skoczyło do 690 zł. Ktoś płacił 
500 zł, teraz płaci 780 zł. Mówię o systemie zalicz-
kowym, o pobieraniu zaliczki na ogrzewanie lokalu 
i dostarczanie ciepłej wody. I proszę zauważyć, że 
to nie jest skok o 8,6% czy 10%, na poziomie oficjal-
nej inflacji, tylko znacznie większy.

Proszę sobie uzmysłowić, że dla gospodarstw 
domowych o najniższych czy niskich dochodach 
koszt utrzymania mieszkania jest kosztem stałym, 
kosztem, który pochłania już w tej chwili bardzo 
znaczną część tych skromnych dochodów. I to jest 
realny problem, z którym przyjdzie nam się zmie-
rzyć, bo każdy potrzebuje mieszkania. No, nawet 
ustawa o zasobie gminnym określa, że jest to do-
bro podstawowe. To, jak jest realizowana polityka 
mieszkaniowa, to osobny temat i ja w to nie chcę 
w tej chwili wchodzić. Ale problem jest moim zda-
niem bardzo poważny.

Jeżeli zliczymy zwiększone koszty ogrzewania 
czy ciepłej wody, i to bez względu na to, czy jest 
to zasilane wewnętrzną kotłownią gazową w da-
nym budynku, czy jest to tzw. ciepło miejskie, czyli 
z elektrociepłowni, czy jest to ciepło pozyskiwane 
z gazu propan-butan – bo przecież są też tego typu 
sposoby zasilania – czy jest to robione w jakikol-
wiek inny sposób… A nawet jeżeli ktoś zasila to 
węglem, w tradycyjny sposób, jakimś piecem na 
groszek, na węgiel czy na cokolwiek innego, to i tak 
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jest tu bardzo znaczący wzrost kosztów utrzymania 
nieruchomości. A do tego trzeba doliczyć zwiększa-
jące się koszty zaopatrywania mieszkań w wodę, 
opłaty za ścieki, opłaty śmieciowe, o których mie-
liśmy okazję tutaj długo dyskutować, no i opłaty za 
tzw. światło, jak to ludzie mówią, czyli za energię 
elektryczną, które też w sposób znaczny wzrosły. 
Wzrosły również koszty utrzymania części wspól-
nych nieruchomości. Chodzi o oświetlone klatki 
schodowe, dojścia, lampki przed wejściem do klatki 
schodowej itd., itd. To wszystko, Wysoka Izbo, ge-
neruje koszty. Ten obszar jest moim zdaniem ob-
szarem fundamentalnym.

I dlatego na ostatnim posiedzeniu Senatu zło-
żyłem oświadczenie skierowane do pana premiera, 
czyli nasz odpowiednik interpelacji, z pytaniem, 
czy rząd rozważa jakąś modyfikację tych zasił-
ków, dodatków mieszkaniowych. Te koszty będą 
się zwiększały, a moim zdaniem jeszcze nie wszy-
scy obywatele to sobie do końca uświadamiają. 
No, te rachunki w tej chwili spływają, obywatele 
po prostu otrzymują te nowe taryfy. W tym zakre-
sie potrzebne będzie moim zdaniem systemowe 
wsparcie ze strony administracji publicznej, czyli 
ze strony rządu. Jak to zostanie rozwiązane? Nie 
chcę w tej chwili na ten temat dyskutować, ja tyl-
ko zwracam uwagę na bardzo poważny problem. 
Tu się sprzęgło kilka niekorzystnych czynników 
– wzrosty cen energii i inflacja. I to dało tę masę 
krytyczną.

Wysoka Izbo, oczywiście, że ta ustawa, którą 
teraz procedujemy, w wielu wypadkach będzie ła-
godziła czy ograniczała… Bo wzrost jakiś będzie. 
Pytanie: o  ile? Czy o kilkaset procent wzrosną 
opłaty za ogrzewanie, czy nie? Ja znam wspólnotę 
mieszkaniową, w której nie jest prowadzona dzia-
łalność gospodarcza, jest to budynek 12-miesz-
kaniowy, tam opłaty w okresie zimowym za gaz, 
czyli za grzanie i za ciepłą wodę, były w granicach 
4 tysięcy zł miesięcznie, to się rozbijało na te 12 
lokali – oczywiście w proporcji do zużycia, bo te 
mieszkania są opomiarowane i można wyliczyć 
zużycie – a w tej chwili przyszły rachunki na 12 
czy 13 tysięcy zł. I na tym przykładzie widać, że 
jeślibyśmy uśrednili koszt przypadający na lokal 
mieszkalny, to wyjdzie 1 tysiąc zł za sam gaz, bo 
nie mówię tu o innych kosztach utrzymania. A to 
są małe nieruchomości, to są kawalerki czy miesz-
kania dwupokojowe, to nie są jakieś wielkie miesz-
kania, wielkoformatowe.

Wysoka Izbo, tak wygląda moim zdaniem je-
den z bardzo poważnych aspektów obecnej sytuacji 

gospodarczej w Polsce, inflacji i tej drożyzny, jak 
mówią obywatele, tego wzrostu kosztów cen ener-
gii. I moim zdaniem rząd, poza takimi działania-
mi jak te dotyczące tej procedowanej teraz przez 
nas ustawy – nazwijmy ją: gazowej – powinien już 
w tej chwili rozważać, jak podejść do tego proble-
mu, który będzie bardzo poważnym problemem 
społecznym, powtarzam, bardzo poważnym pro-
blemem społecznym. Bo do kina, Wysoka Izbo, 
można nie pójść, można nie kupić książki – nad 
czym ubolewam – nawet jeżeli ktoś ma taką po-
trzebę, ale tzw. komorne trzeba zapłacić, muszą je 
zapłacić zwłaszcza emeryci, zwłaszcza najsłabsi, 
bo niezapłacenie takiej opłaty skutkuje procedurą 
windykacyjną, a poza tym wtedy zwiększa się pętla 
zadłużenia i w pewnym momencie sytuacja staje 
się, można powiedzieć, beznadziejna.

Oczywiście dobrze, że jest ta ustawa gazowa, 
oczywiście możemy dyskutować o różnych aspek-
tach, o tym, jakie podmioty powinny być nią objęte, 
powinniśmy też pamiętać o tym, o czym mówił pan 
minister Maciej Małecki, tzn. że nie może być tak, 
że jeden podmiot gospodarczy, który robi to samo 
co drugi, ale jest w, że tak powiem, innej formule 
prawnej czy w innym lokalu prowadzi tę działal-
ność, ma inne koszty gazu, podczas gdy w przy-
padku robienia tego samego w innych reżimach 
jest cena komercyjna. Ale z drugiej strony, Panie 
Ministrze, są takie typowe case’y: np. jest taksów-
karz, który ma zgłoszoną działalność gospodarczą, 
zamieszkuje we wspólnocie, ale jego praca polega 
na wożeniu klientów po mieście, a nie prowadze-
niu tej działalności w lokalu, w którym zamiesz-
kuje. A jest w takim przypadku tzw. obowiązek, 
on w zgłoszeniu działalności gospodarczej musi 
podać ten adres. Ja to, Wysoka Izbo, przerabiałem 
też jako przewodniczący Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy, bo były przypadki, że radni prowadzili 
działalność na tzw. mieniu komunalnym. I to jest 
klasyczny przykład. Była kwestia, czy taki rad-
ny traci wtedy mandat, i były wtedy wykładnie 
prawne mówiące, że czym innym jest prowadze-
nie działalności w tym lokalu czy na tym majątku 
bezpośrednio, a czym innym jest podawanie tego 
adresu do ewidencji działalności gospodarczej. Tak 
samo jest w przypadku lekarza, który chodzi z wi-
zytami do pacjentów – on nie wykonuje działal-
ności u siebie w domu, nie ma tam gabinetu, ale 
ma zgłoszoną działalność gospodarczą. No i takie 
przykłady można by było mnożyć. Zwracam na to 
uwagę, bo na tym tle mogą powstawać niejasności. 
A ponieważ wiemy, że to nie jest sytuacja jakiejś 
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bardzo wąskiej grupy obywateli, tylko to są setki 
tysięcy osób, które prowadzą działalność gospodar-
czą, to jest to moim zdaniem element, który byłby 
wart doprecyzowania. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Roberta 

Dowhana – zdalnie.
Pan senator Dowhan?
(Głos z sali: Nie ma go.)
Dziękuję.
W takim razie pan senator…
(Senator Robert Dowhan: Teraz mnie chyba 

słychać?)
A, jest pan senator Dowhan.
(Senator Robert Dowhan: Tak, jestem, ale to…)
Dobrze. Proszę uprzejmie. Słychać pana.

SENATOR 
ROBERT DOWHAN 

Dziękuję ślicznie, Panie Marszałku.
Ja krótko, ponieważ sytuacja jest poważna i, 

wiadomo, ta ustawa z jednej strony jest bardzo do-
bra, ale, co mówili też moi przedmówcy, nawet na 
końcu pan senator Jackowski, będzie prowadziła 
do różnych dysproporcji… Dzisiaj znowu dzielimy 
przedsiębiorców, którzy mają adres prowadzenia 
firmy w swoim budynku albo mają zatrudnionych 
np. niepełnosprawnych… Takie dzielenie tych lu-
dzi znowu doprowadza do tego, że ich konkuren-
cyjność się zmienia i po prostu ci przedsiębiorcy, 
którzy całe życie płacą, płacą wysoki VAT, płacą 
podatki, płacą opłaty związane z prowadzeniem 
działalności, muszą znowu zmierzyć się z tymi 
wysokimi cenami.

Tu mój przedmówca z PiS, pan Mróz, jak zwy-
kle zachwalał wszystko, co jest, i mówił, że przed-
siębiorcy i  wszyscy powinni być zadowoleni, 
a rząd Prawa i Sprawiedliwości poszedł po ban-
dzie. Faktycznie, poszedł po bandzie, z tym się zgo-
dzę, bo takiego bałaganu dawno nie było w polskim 
prawie. To, co się dzieje w tej chwili z tzw. Polskim 
Ładem, to, co rząd nam zafundował – mówię 
o przedsiębiorcach, mówię o ludziach, którzy do-
stają wypłaty, o emerytach, o nauczycielach, o służ-
bach mundurowych… No, faktycznie poszliście po 

bandzie. Te hasła związane chociażby z ochroną 
zdrowia, gdzie pod płaszczykiem troski o ochro-
nę zdrowia podnosi się podatki, chociażby podatek 
cukrowy czy od tzw. małpek… To są rzeczy, które 
fajnie się mówi, ale w praktyce wiemy, że chodzi 
o pieniądze.

I teraz jeżeli mówimy o pieniądzach… No, co 
to za łaska, że dzisiaj rząd czy firma PGNiG, któ-
ra jest spółką Skarbu Państwa, czyli spółką, moż-
na powiedzieć, no, wszystkich obywateli, zamiast 
zarobić, tak jak mówił pan senator Gawłowski, 
30 miliardów, zarobi trochę mniej? Przecież to 
są pieniądze, można powiedzieć, nas wszystkich. 
Oczywiście spółki są powołane do tego, żeby zara-
biać, ale czy spółka PGNiG wdrożyła jakiś program 
oszczędnościowy, żeby ulżyć nam wszystkim, któ-
rzy odbieramy gaz, chociażby przez ograniczenie 
sponsoringów, których robi dużo, poprzez obniże-
nie kosztów, nie wiem, zarządu czy pracowniczych, 
czy innych? No, nie zrobiła tego. Nie słyszałem, 
żeby to zrobiła. Oczywiście wszyscy, którzy mają 
zarabiać, zarabiają, a na końcu koszty i tak ponoszą 
ci zwykli odbiorcy. Co to za wielkie halo, że dzisiaj 
obniżono VAT na niektóre czy na wszystkie rzeczy 
spożywcze? No, obniżono. I tak VAT płacimy my 
jako konsumenci, płaciliśmy go i będziemy go pła-
cić za chwilę. I tak to dalej trafia do wspólnej skar-
bonki Skarbu Państwa. Są takie czasy, a nie inne. 
Przyszedł kryzys paliwowy. Trzeba było o tym 
myśleć kilka lat temu. Trzeba było myśleć o budo-
waniu farm wiatrowych, o ulgach na fotowolta-
ikę, a wy idziecie w drugim kierunku. No, dzisiaj 
nie wiadomo, jak planować, bo jutro wprowadzicie 
sobie podatek prosolidarnościowy, wprowadzicie 
sobie jakieś opłaty zdrowotne, może klimatyczne 
będziecie brali. Człowiek nie wie, czego się spodzie-
wać. Przecież takiego bałaganu naprawdę dawno 
nie było. Nie chce się pracować, nie chce się cze-
kać na pasek z wypłatą… Bo dużo do powiedzenia 
mają wszyscy ci, którzy nigdy nie prowadzili wła-
snej działalności, a najwięcej się mądrzą. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Krzysztof Mróz: Ja przepraszam, 

chciałbym sprostować.) 
Pan senator Mróz w formie sprostowania. 3 

minuty.
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SENATOR 
KRZYSZTOF MRÓZ 

No, szybciej to zrobię.
Panie Senatorze Dowhan, albo pan jest wyjątko-

wo złośliwy, albo pewnych rzeczy pan nie zrozumiał. 
Jeżeli ja mówiłem, że rząd Prawa i Sprawiedliwości 
idzie po bandzie… Tak, idzie po bandzie, bo obniży-
liśmy VAT na gaz do zera i Komisja Europejska to 
stara się podważać i wyraża swoje niezadowolenie. 
I niech pan w tej sytuacji nie mówi tutaj o Polskim 
Ładzie, bo to nie ma nic wspólnego… W Niemczech 
nie ma Polskiego Ładu, we Włoszech nie ma ja-
kiegoś tam ładu, a też mają wysokie ceny energii. 
A jeżeli pan może pomóc, to niech pan powie, żeby 
pana kolega Donald Tusk zadzwonił do Ursuli von 
der Leyen, żeby nie robiła nam problemów za to, że 
obniżamy VAT do zera dla polskich konsumentów 
i polskich przedsiębiorców. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Adama 

Szejnfelda. Proszę bardzo. 5 minut.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Co prawda byłem tutaj wywoływany przez jed-

nego z senatorów, ale jego nazwiska nie wymienię, 
żeby nie miał znowuż pretekstu do sprostowania. 
Nie będę się nawet odnosił do tego głosu, bo nie 
sądzę, że trzeba czy warto to robić. 

Chciałbym przypomnieć, że niedawno, 8 stycz-
nia, część debaty była poświęcona tej złej Unii 
Europejskiej, która doprowadziła do podwyż-
ki cen gazu itd. Została przeprowadzona sonda, 
z której wynika, że 40% Polaków uważa, że winę 
za wzrost cen w Polsce, w tym cen gazu, ponosi 
polski rząd. No, 15% uważa, że jest to efekt polity-
ki Unii Europejskiej, a 11% uważa, że jest to efekt 
polityki Rosji. Ja myślę, że ludzie mają, że tak po-
wiem, nosa, nawet ci, którzy nie znają się na spra-
wach gospodarki, a zwłaszcza na trudnym rynku 
energetycznym, na handlu ropą i gazem.

Warto bowiem przypomnieć, że w roku 2020 
PGNiG podpisało z Gazpromem nową umowę, a ta 

nowa umowa jest oparta na nowej formule przeli-
czania cen, na formule cen giełdowych, spotowych. 
Pamiętamy, jak po podpisaniu tej umowy, a szcze-
gólnie po wygraniu arbitrażu… Bo trzeba przypo-
mnieć, że praprzyczyną było właśnie to, że polski 
rząd i PGNiG uznały, że ustalanie ceny gazu na pod-
stawie, jak to określano, skomplikowanego systemu 
średniej ceny gazu z kilku miesięcy jest niekorzyst-
ne dla strony polskiej. Zaskarżono to do trybunału 
arbitrażowego – zaskarżono oczywiście Gazprom 
– no i potem strona polska strasznie się z tego cie-
szyła, były konferencje prasowe itd. Wtedy jeszcze 
nie było tego modelu, który w PiS obowiązuje teraz, 
kiedy za publiczne pieniądze rozwiesza się po ca-
łej Polsce partyjne billboardy o sukcesach polskie-
go rządu. W każdym razie dzięki temu arbitrażowi 
uzyskano 6 miliardów zł od Gazpromu. To ja chcę 
państwu powiedzieć, że tylko w roku 2020, tylko od 
połowy tego roku do końca tego roku, PGNiG za-
płaciło ponad 16 miliardów zł więcej, niżby mogło 
zapłacić przed arbitrażem. No, oparto cenę gazu na 
cenach giełdowych, a nie powiązano ich z cenami 
ropy naftowej. Więc było wielkie szaleństwo, że uzy-
skano 6 miliardów od Gazpromu, a potem zapłacono 
16 miliardów, i tylko w tym jednym roku, w roku 
2020. Potem był rok 2021, teraz jest rok 2022.

Ale oczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości 
i jego spółki Skarbu Państwa nie ponoszą żadnej winy 
za to, co obserwujemy dzisiaj, za te idące w setki pro-
cent podwyżki. Zahamowanie energetyki wiatrowej, 
kompletne zaniechanie rozwijania biogazowni, te-
raz zahamowanie energetyki ze światła, fotowoltaiki, 
nieinwestowanie w przesył energii elektrycznej, de 
facto ciągłe trzymanie się węgla, walka z wiatraka-
mi, jeżeli chodzi o ceny gazu, i zrzucanie winy na in-
nych – to jest wasza strategia, to jest polityka Prawa 
i Sprawiedliwości. Wszyscy są winni, cały świat jest 
winny, tylko nie Prawo i Sprawiedliwość.

A więc chcę powiedzieć, że, niestety, te proble-
my będziemy mieli nadal, jeżeli ceny na giełdach 
spadną, ponieważ przez te kilka lat rządów Prawa 
i Sprawiedliwości wytworzyło się kilkunastoletnie 
zapóźnienie w rozwoju energetyki w Polsce, głów-
nie ze względu na zahamowanie rozwoju OZE. 
I o tym wszystkim będziemy pamiętać. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Gawłowskiego.
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SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Też nie miałem już zamiaru zabierać głosu, ale 

rzeczywiście z tej mównicy – i to senatorowie z tej 
strony – modlą się: Donald wróć, Tusk wróć. Bo 
jak słyszę takie oto głosy: „zwróćcie się do Tuska”, 
„niech Tusk załatwi z Ursulą” itd… Ja chcę wyraź-
nie powiedzieć, że to oznacza, że rząd PiS abdy-
kował, że już tego rządu nie ma i że rzeczywiście 
jedyną osobą w Polsce, która potrafi poradzić sobie 
z tymi problemami, jest Donald Tusk. Ja się akurat 
z tymi senatorami PiS zgadzam. Im szybciej PiS 
odejdzie, tym lepiej dla polskiej gospodarki, tym 
lepiej dla Polski. I rzeczywiście Donald Tusk sobie 
z tymi sprawami poradzi. Wy sobie ewidentnie nie 
radzicie. Ewidentnie sobie nie radzicie.

Tych przykładów wykazywaliśmy przy okazji 
różnych ustaw sporo, ja tylko jeszcze odniosę się 
do tej historii, którą podniosłem. Czyli do kontrak-
tu podpisanego z Gazpromem na dostawę gazu do 
Polski, który tak został skrytykowany m.in. przez 
NIK. Kłopot polega tylko na tym, że ten kontrakt 
kończy się z końcem 2022 r. Nie ma żadnych infor-
macji o tym, jakie będą dostawy, z jakich kierun-
ków i z kim negocjuje PGNiG. A to nie jest zabawa 
w piaskownicy, to są poważne rzeczy. My powinni-
śmy wiedzieć jako obywatele, jako Polacy – już nie 
mówię: jako parlamentarzyści – kto Polsce będzie 
dostarczał gaz po roku 2022 i z jakich kierunków 
ten gaz będzie dostarczany. Bo, jeżeli usłyszę za 
chwilę, że zbudowaliśmy Baltic Pipe i mamy pod-
pisany kontrakt z duńskim koncernem Orsted na 
dostawę w ilości 1,1 miliarda m3, to powiem, że to 
jest kropla w morzu potrzeb. Poza tym Baltic Pipe 
to nie jest gazociąg, który jest bezpośrednio ze złóż 
norweskich, tylko on jest podłączony do dużego ga-
zociągu europejskiego. Jest rozdzielnik i dzisiaj ten 
duży gazociąg europejski pracuje na pełnych obro-
tach i nim się nie da więcej przetłoczyć, więc nie 
dostaniemy z tego kierunku więcej gazu. Po prostu 
nie dostaniemy. I zakładam, że pan minister i lu-
dzie w rządzie PiS wiedzą, że to tak wygląda.

W związku z tym po raz kolejny zadaję py-
tanie: w jaki sposób rząd planuje zabezpieczyć 
dostawy gazu do Rzeczypospolitej Polskiej, po-
cząwszy od początku roku 2023? A w szczegól-
ności skąd, z jakich kierunków planowane jest 
pozyskanie gazu? Jaki będzie bieżący i perspekty-
wiczny bilans gazu w Polsce w najbliższych latach, 
zwłaszcza w okresie 2023–2025? Może to wiecie? 

Czy rząd ma wiedzę, w  jaki sposób Gazprom 
Export ma zamiar wywiązać się z wykorzystania 
mocy przesyłowej rurociągiem jamalskim, usta-
lonej w porozumieniu z 29 października 2010 r.? 
To powinniście wiedzieć. Powinniście te działa-
nia prowadzić. Dlaczego ich nie prowadzicie? Czy 
rząd zamierza podjąć czynności zmierzające do 
dochodzenia przez EuRoPol Gaz roszczeń wzglę-
dem Gazprom Export z tytułu opłat za przesył 
gazu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w latach 2006–2009 wobec nieprzedłużenia obo-
wiązującego kontraktu na tranzyt gazu? Wiecie, 
jakie to skutki wywołuje. Oni się zobowiązali, że 
będą wykorzystywać ten gazociąg do roku 2049. 
W tej chwili nic się tam nie dzieje. Jeżeli rząd za-
mierza podjąć czynności w tym zakresie, to pro-
szę wskazać, jakie to czynności są planowane, co 
i w jakim terminie będziecie robić. Bo na razie 
mamy naprawdę taki smutny obrazek: Donald, 
wróć, bo rząd PiS sobie nie radzi. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Dowhana – zdalnie.

SENATOR 
ROBERT DOWHAN 

Tak, zdalnie.
5 minut, Panie Marszałku. Postaram się krócej.
Ja chcę się tylko odnieść do tej całej dyskusji. 

Gdy na początku pandemii ropa naftowa na ryn-
kach światowych taniała i nawet w którymś mo-
mencie było to poniżej zera, to zapytałem naszego 
Orlenu, dlaczego na naszych stacjach cena paliwa 
praktycznie nie maleje, a jak maleje, to minimalnie, 
wtedy kiedy baryłka kosztuje już centy. Dostałem 
odpowiedź, że Orlen ma takie zapasy paliwa ku-
pione w bardzo wysokiej cenie, że nie może teraz 
tej ceny zrównoważyć. Trochę to było dla mnie 
dziwne, bo pewne rzeczy można przewidzieć. Ja 
rozumiem, że są rezerwy strategiczne dla wojska 
czy na potrzeby urzędów, ale było to dziwne za-
chowanie, ponieważ na wszystkich stacjach woko-
ło, czy to w Czechach, czy na Słowacji, czy nawet 
w Niemczech, paliwo było zdecydowanie tańsze 
niż u nas.
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Kończąc, chcę tylko powiedzieć o tym, jak działa 
PGNiG na przykładzie Zielonej Góry. Kiedyś była 
tam taka spółka córka, która nazywała się Diament. 
Przekształcono ją – oczywiście przekształcenia to 
są nowe osoby, nowe odziały, przepływ finansów 
itd. – i dzisiaj nazywa się Exalo. I oczywiście w cią-
gu kilku lat, od momentu, kiedy przyszła dobra 
zmiana, zwolniono praktycznie całą kadrę. Spółka 
zarabiała dobre pieniądze, chyba nawet utrzymy-
wała całą tę spółkę córkę w Polsce. Zwolniono więk-
szość ludzi, którzy tam zarządzali, którzy się na 
tym znali, przynosili dochody. Dzisiaj według mojej 
wiedzy, według relacji ludzi, którzy tam pracowa-
li, wszystko idzie w dół. Zatrudniono jakąś osobę, 
która – nie chcę obrażać, bo nie znam – zajmo-
wała się rzeczami, które totalnie nie są związane 
z górnictwem, z odwiertami, z budową czegokol-
wiek, osobę, która przyjeżdża z Warszawy na 2 dni, 
praktycznie nikt jej nie zna, nie podejmuje żadnych 
decyzji. Tak wygląda działanie w PGNiG.

I później my, jako mieszkańcy, jako ludzie, jako 
Polacy, mamy płacić za nieudolność, za złe ceny na 
giełdzie, które ktoś negocjuje, za wysokie koszty 
funkcjonowania całego PGNiG. No tak naprawdę 
nie może być, tak nie może być. Gdyby to była pry-
watna firma, wyglądałoby to diametralnie inaczej. 
Ale że to jest firma, w której dzisiaj ktoś pracuje, 
jutro nie będzie pracował, weźmie sobie odprawę, 
weźmie sobie delegację, to tak to wygląda, a my na 
końcu na to wszystko się zrzucamy, płacąc podatki, 
płacąc 10 różnych opłat przesyłowych związanych 
z energią, z gazem itd. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że państwo senatoro-

wie Pęcherz, Szwed, Hibner, Mamątow, Gromko 
i Tyszkiewicz złożyli swoje przemówienia w dys-
kusji do protokołu*.

Informuję też, że wnioski o charakterze legi-
slacyjnym na piśmie złożyli panowie senatorowie 
Szejnfeld i Gawłowski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków?
Proszę uprzejmie.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 
MACIEJ MAŁECKI 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo 
Senatorowie!

Jeszcze raz podkreślam, że celem ustawy, któ-
rą przygotowaliśmy, jest ochrona odbiorców gazu, 
zakreślona tak szeroko, jak możemy działać w ra-
mach obowiązującego w Polsce prawa, w Polsce 
i w Unii Europejskiej. Dlatego myślę, że przynaj-
mniej część państwa senatorów, którzy apelowa-
li o poszerzenie dofinansowania odbiorców gazu 
o podmioty prowadzące działalność biznesową, 
jest świadoma tego, że takiego kroku nie możemy 
wykonać. Klucz do ochrony przedsiębiorców przed 
spekulacją Gazpromu nie leży w Warszawie – on 
leży w Brukseli. Także na arenie międzynarodo-
wej polski rząd jest bardzo aktywny, mówił o tym 
wyczerpująco pan senator Mróz.

Myślę, że niezależnie od poglądów politycznych 
jesteśmy świadomi tego – tylko nie wybrzmiało to 
w każdej wypowiedzi – że najwyższe w historii 
ceny gazu to efekt spekulacji Władimira Putina. 
Tylko w IV kwartale minionego roku Gazprom 
ograniczył dostawy gazu do Europy o  ponad 
10 miliardów m3. To powoduje presję na wzrost 
cen. Chcielibyśmy, żeby Komisja Europejska, tak 
aktywna w wielu sprawach, chociażby polskich, 
w których mamy zupełnie inne zdanie, zaangażo-
wała się również z taką mocą w walkę z szantażem 
gazowym Władimira Putina.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości od pierwszych 
dni za jeden z filarów bezpieczeństwa energetycz-
nego Polski uważa dywersyfikację dostaw gazu. 
Przejawem tego jest rozbudowa terminala gazo-
wego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
w Świnoujściu zainicjowanego właśnie przez świę-
tej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego po ko-
lejnym gazowym szantażu Rosji. To także powrót 
do budowy gazociągu Baltic Pipe, trzecie podejście 
do połączenia polskiego wybrzeża ze złożami nor-
weskimi. Gdyby poprzednie inicjatywy środowiska 
Prawa i Sprawiedliwości, szeroko rozumianego, bo 
tu sięgam do lat dużo wcześniejszych niż począt-
kowe lata dwutysięczne, nie zostały zniweczone 
przez kolejne rządy, dziś mówilibyśmy o bezpiecz-
nym, stabilnym połączeniu ze złożami innymi niż 
rosyjskie.

Ja chciałbym móc przewidzieć, jakie będą ceny 
gazu w najbliższych tygodniach, miesiącach. Pan 
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senator był łaskaw mówić, że wie, że cena gazu nie 
wzrośnie. No, zazdroszczę takiej przenikliwości, 
bo ja nie wiem, co zrobi Władimir Putin. Nie wie-
my, czy Władimir Putin zaatakuje Ukrainę, napad-
nie na Ukrainę, czy zatrzyma całkowicie dostawy 
gazu do Europy Zachodniej. Ale dlatego, żeby być 
przygotowanymi na różne scenariusze, zabezpie-
czyliśmy w tej ustawie środki. Był taki ironiczny 
ton wypowiedzi niektórych państwa, że nie będą 
one wykorzystane. Tak, chciałbym, żeby nie były 
wykorzystane. Jako przedstawiciel polskiego rzą-
du powiem z tego miejsca: chciałbym, żeby środki 
zabezpieczone w tej ustawie nie musiały być wyko-
rzystane na rekompensaty dla sprzedawców gazu. 
Bo to by oznaczało jeszcze jedno: to by oznaczało to, 
że w Europie obniżają się ceny gazu i na tym sko-
rzystają wszyscy Polacy, wszyscy przedsiębiorcy 
i wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej. Ale pod-
kreślam: ja nie wiem, co zrobi Władimir Putin, i nie 
wiem, czy ktoś w tej sali, mimo różnych wypowie-
dzi, to wie.

Sygnały o tym, że PGNiG jest spółką państwo-
wą i powinien działać według innych reguł… No, 
proszę państwa, z tym nie możemy się zgodzić. 
PGNiG jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów 
Wartościowych. No, z dużym szacunkiem, ale to 
państwa środowisko od ponad 30 lat mówi: niewi-: niewi-
dzialna ręka rynku zrobi swoje, niewidzialna ręka 
rynku uporządkuje cały rynek, nie może być inter-
wencji, a kapitał nie ma narodowości. Okazuje się, 
że w sytuacjach kryzysowych i kapitał ma narodo-
wość, i ważne jest, żeby kluczowe obszary polskie- i ważne jest, żeby kluczowe obszary polskie- jest, żeby kluczowe obszary polskie-
go państwa były w polskich rękach.

Farmy wiatrowe i fotowoltaika – padały wypo-
wiedzi, że to jest sposób na rozwój. To za czasów 
rządu Prawa i Sprawiedliwości mamy rekordowy 
rozwój fotowoltaiki, ale mimo tego… Np. co do farm 
wiatrowych, mimo tego, że mamy zdecydowanie 
większą moc zainstalowaną w roku 2021 niż po-
przednio, to produkcji z tej mocy było mniej. I także 
z tego powodu napędzało to presję na inne surowce 
do produkcji energii. Po prostu odnawialne źródła 
energii są kapryśne – albo jest z nich energia, przy 
sprzyjających warunkach atmosferycznych, albo 
tej energii nie ma. 

Co do zarzutów, że to rząd Prawa 
i  Sprawiedliwości zindeksował kontrakt 
z Gazpromem chociażby do giełdy holenderskiej 
TTF zamiast do cen ropy, jak zostało to zawarte 
w 2010 r., to ja pozwoliłbym sobie przypomnieć 
wypowiedzi pana senatora Kazimierza Kleiny 
z wywiadu w Polskim Radiu 1 lipca 2020 r., o tym, 

że to za czasów rządów Platformy i PSL w 2014 r. 
został złożony wniosek do trybunału arbitrażowe-
go w sprawie zwrotu tych nadpłaconych pienię-
dzy. Również były minister Skarbu Państwa, pan 
Włodzimierz Karpiński, z którym pracowałem 
w komisji energii, tego samego dnia na Twitterze 
umieścił wpis, że Gazprom oddał Polsce 1,5 mi-
liarda dolarów nadpłaty za gaz dostarczony od 
listopada 2014 r., i dodał: zwrot nakazał arbitraż 
sztokholmski, a przypominam, że wystąpienie do 
trybunału wraz z uzasadnieniem i dokumentacją 
złożył rząd Platformy Obywatelskiej. Itd., itd. Ale ja 
tu nie chcę atakować, że ten wniosek był złożony, 
bo to akurat była decyzja dobra. Międzynarodowa 
Agencja Energii wyliczyła, że jeśli ktoś byłby od 
2010 r. w Europie na indeksacji do ropy, to tracił-
by na tym w porównaniu do indeksacji do giełdy 
gazu ok. 70 miliardów dolarów, 70 miliardów euro, 
jeśli dobrze pamiętam. Utrzymanie tej indeksacji 
przy otwarciu europejskiego rynku gazu oznacza-
łoby, że przez wiele lat gaz w Polsce byłby nadal 
droższy, a gaz z innych krajów mógłby do Polski 
być sprzedawany, ten tani… po prostu inne firmy 
miałyby dostęp do tańszego gazu. 

Teraz spółka EuRoPol Gaz. To się pojawiało 
w kilku kontekstach. Proszę państwa, ten kontrakt, 
ta umowa rządowa z 2010 r., owiana jeszcze jakimiś 
tam tajemnicami… Ten kontrakt został zmiażdżo-
ny raportem Najwyższej Izby Kontroli. Ja przypo-
mnę, że oprócz niekorzystnych zapisów w zakresie 
dostaw do Polski, w zakresie zwiększenia uzależ-
nienia gazu od wolumenu sprowadzonego z Rosji, 
w sytuacji gdy na horyzoncie już był terminal ga-
zowy w Świnoujściu… To były jedne z niekorzyst-
nych dla Polski elementów tych negocjacji. Ale 
tam była też sytuacja taka, że spółka EuRoPol Gaz 
procesowała się z Gazpromem Export o gaz prze-
syłany przez polskie terytorium, bo EuRoPol Gaz 
uważał, że powinien obciążać Gazprom taryfą usta-
loną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, bo 
jesteśmy w Polsce, a Gazprom chciał płacić dużo 
mniej. I EuRoPol Gaz zaczął wygrywać przed są-
dami Federacji Rosyjskiej w pierwszej i drugiej in-
stancji pieniądze na kolejne okresy. Po rozmowach 
w Moskwie okazało się, że prezesi EuRoPol Gazu 
zaczęli alarmować rząd, że na nich jest wywiera-
na presja ze strony właścicieli, PGNiG, Gazpromu 
o odstąpienie od tych roszczeń, nawet wygranych. 
Zaalarmowali rząd i potem okazało się, że zosta-
li odwołani, a nowy skład zarządu zrezygnował 
z tych pieniędzy. Mówimy o kwocie ok. 1 miliar-
da zł, która już była, ale mówimy też o stawkach 
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wyższych, które Polska mogła uzyskiwać na przy-
szłość. Dlaczego za transport gazu przez Ukrainę 
Gazprom płaci miliardy dolarów, a za transport 
przez Polskę grosze? To jest ta różnica. A co do 
tego, co się dzieje… Osoby, które tę decyzję podję-
ły, w 2019 r., na przełomie lat 2019 i 2020, usłyszały 
zarzuty prokuratorskie.

I jeszcze raz podkreślam: to nie rząd Prawa 
i Sprawiedliwości ma rusofobię, bo to nie rząd 
Prawa i Sprawiedliwości… Realne spojrzenie na 
to, jak zachowuje się Moskwa, jest kwestią polskiej 
racji stanu i wymaga przekonywania do tego na-
szych partnerów na arenie międzynarodowej. Ja 
śmiem twierdzić, że gdyby Komisja Europejska, 
gdyby partnerzy w stolicach europejskich, takich 
jak Berlin, jak Bruksela i innych, wsłuchali się 
w głos Polski o tym, że Gazprom nie funkcjonuje 
w warunkach wolnego rynku, że Nord Stream 2 
nie jest projektem biznesowym, ale projektem ści-
śle politycznym, za pomocą którego Rosja uzyska 
dodatkowe narzędzia do wywierania presji poli-
tycznej na swoich sąsiadów… Gdyby te osoby, te 
instytucje wsłuchały się w głos Polski, to dzisiaj, 
śmiem twierdzić, nie mielibyśmy tego problemu. 
Bo tak naprawdę ten szantaż gazowy ma 2 głów-
ne cele.

Po pierwsze, chodzi o to, żeby poza regulacjami 
unijnymi został dopuszczony do użytku gazociąg 
Nord Stream 2, żeby gazociąg Rosji i Niemiec mógł 
być uprzywilejowany z pominięciem solidarności 
energetycznej Unii, z pominięciem zasad wolne-
go rynku gazu w Europie. To będzie projekt Putin 
– Berlin oparty na wyjątkowych przywilejach. I to 
rodzi ryzyko zachwiania rynku gazu w całej Unii, 
wywierania presji na kraje Europy Środkowo-
Wschodniej, zagrożenia bezpieczeństwa trwania, 
funkcjonowania Ukrainy. To są te sprawy, o któ-
rych my mówimy od lat. I to, że ten gazociąg nadal 
stoi pusty, to zasługa polskiej dyplomacji i tej deter-
minacji, z jaką przekonywaliśmy naszych partne-
rów na arenie międzynarodowej, bo w porównaniu 
z tym gazociąg Nord Stream 2 Władimir Putin po-
budował sobie jak po maśle.

Druga sprawa to wymuszenie na europejskich 
odbiorcach długoterminowych kontraktów na ro-
syjski gaz. A jak sprawa tych kontraktów wygląda, 
my sami wielokrotnie się przekonaliśmy. Jeśli coś 
jest nie po myśli Rosji na arenie międzynarodo-
wej w relacjach politycznych, to zawsze może się 
zepsuć jakiś kran, jakiś kurek, jakiś zawór i gaz 
przestaje płynąć. Teraz boleśnie tego doświadcza 
Mołdawia. W interesie Polski nie jest przykucie 

do gazowego łańcucha Gazpromu na kolejnych 
kilkadziesiąt lat, ale uwolnienie się od rosyjskiej 
dominacji. My chcemy mieć relacje biznesowe ze 
wszystkimi naszymi sąsiadami. My chcemy mieć 
dobre relacje polityczne ze wszystkimi naszymi są-
siadami, ale na równych, partnerskich prawach. 
I o to chodzi. Jeśli Unia Europejska słuchałaby gło-
su Warszawy, to mówilibyśmy o znacznym posze-
rzeniu oferty dostaw gazu do Europy i możliwości 
sprowadzenia gazu do Europy ze źródeł innych niż 
rosyjskie, tak jak to robi Polska. Wtedy Gazprom 
nie miałby pozycji dominującej pozwalającej wy-
wierać taką presję i uderzać tak szalonymi cenami 
po to, żeby uruchomić Nord Stream 2 i wymusić 
kolejne długoterminowe kontrakty.

Dlatego ja bardzo proszę, żebyśmy przy tej usta-
wie – mówiłem o tym w Sejmie – odłożyli na bok 
bieżącą politykę. Spójrzmy na to, że te ceny gazu, 
ten szantaż Władimira Putina, ale też i bezradność 
Komisji Europejskiej – to trzeba przyznać – do-
tykają naszych obywateli bez względu na przeko-
nania polityczne. Chcemy osłonić tych, których 
możemy osłonić tą ustawą. Nie chciałbym w żaden 
sposób odnieść wrażenia, nawet przez moment, że 
szantaż gazowy Władimira Putina może być przez 
kogokolwiek wykorzystywany do ataku na rząd, 
niezależnie od tego, kto w danym momencie rządzi 
w Polsce. Dlatego uprzejmie proszę Wysoką Izbę 
o poparcie tej ustawy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

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

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo energetyczne.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 610, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 610 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności, pana senatora 
Wojciecha Piechę, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.
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SENATOR SPRAWOZDAWCA 
WOJCIECH PIECHA 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Zaproszeni Goście! Panie Ministrze!

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności o uchwalonej przez Sejm 13 stycz-
nia 2022 r. ustawie o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne.

Komisja obradowała nad tą ustawą wczoraj. 
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Za przyjęciem tej ustawy bez poprawek głosowało 
10 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzy-
mał się od głosu.

Ustawa wprowadza zmiany w obszarze pra-
wa do odmowy świadczenia usług dystrybucyj-
nych paliw gazowych przez przedsiębiorstwa 
energetyczne wchodzące w skład przedsiębior-
stwa zintegrowanego pionowo, prowadzącego 
działalność gospodarczą w zakresie dystrybu-
cji paliw gazowych przy wykorzystaniu sieci ga-
zowej zasilanej wyłącznie ze źródeł lokalnych 
i niepodłączonej z innymi sieciami gazowymi. 
W  dotychczasowym stanie prawnym przed-
siębiorstwo korzystające z prawa przyznanego 
ustawą – Prawo energetyczne mogło odmówić 
świadczenia usług, a dopiero później zwrócić 
się do prezesa URE z wnioskiem o wydanie de-
cyzji w tym zakresie. W przypadku niekorzyst-
nego rozstrzygnięcia przedsiębiorstwo mogło 
odwołać się do sądu ochrony konkurencji i kon-
sumentów, a następnie, w przypadku ponowne-
go niekorzystnego wyroku, złożyć apelację. Do 
czasu wydania prawomocnej decyzji przedsię-
biorstwo nie miało obowiązku świadczenia usług 
dystrybucji. W praktyce prawo to było naduży-
wane poprzez nadmierne przeciąganie postępo-
wania zarówno przez URE, jak i w procedurze 
odwoławczej przed sądami. Długość trwania po-
stępowania zarówno przed URE, jak i przed są-
dami mierzona była w latach, co uniemożliwiało 
skuteczne realizowanie celów dyrektywy, którą 
przepisy miały implementować. Potęgowało to 
zaburzenia na rynku konkurencji, a także wzbu-
dzało niepokoje społeczne, które znalazły swo-
ją kulminację w protestach w listopadzie 2021 r. 
związanych z kilkusetprocentową podwyżką cen 
gazu dla konsumentów podłączonych do sie-
ci gazowej przedsiębiorstw wykorzystujących 
istniejące przepisy do utrwalenia swojej pozy-
cji monopolisty. Po uchwaleniu niniejszej usta-
wy przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić 

świadczenia usług w zakresie dystrybucji paliw 
gazowych, będzie musiało uzyskać decyzję URE 
zwalniającą z obowiązku świadczenia przed taką 
odmową. Spowoduje to, że będzie zainteresowa-
ne uzyskaniem prawomocnego rozstrzygnięcia 
w możliwie najkrótszym czasie. Wpłynie to po-
zytywnie na rynek oraz zapewni ochronę praw 
konsumentów.

Ustawa będzie miała korzystny wpływ na 
działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw. W szczególności wpro-
wadzenie jednolitych zasad w zakresie udzielenia 
dostępu do sieci dystrybucyjnych gazowych zwięk-
szy pewność prawa, w tym dla mniejszych pod-
miotów działających na rynku gazu. Jednocześnie 
należy założyć, że w konsekwencji wyłączenia tą 
ustawą możliwości odmawiania dostępu do lokal-
nej sieci gazowej, bez czekania na decyzję prezesa 
URE w tym zakresie, dla alternatywnych dostaw-
ców, w  większym zakresie tacy mali i  średni 
przedsiębiorcy zyskają dostęp do odbiorców przy-
łączonych do tych sieci.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od 
dnia ogłoszenia.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę 
bardzo.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. Czy na 

posiedzeniu komisji w ogóle była mowa o tym, jak 
ta ustawa ma się do kwestii, która ostatnio była 
obecna w  przestrzeni publicznej? Myślę tutaj 
o inwestorach, którzy np. budują nowe budynki, 
nowe osiedla mieszkaniowe i mają problem z uzy-
skaniem przyłącza gazowego, co utrudnia odbiór, 
dopuszczenie do użytku potrzebnych lokali. Jaki 
wpływ będzie miała ta ustawa? Czy ta kwestia była 
poruszana na posiedzeniu? To wzbudza duże emo-
cje. No, ktoś zainwestował i po prostu ponosi realne 
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straty. Poniósł nakłady na inwestycję, ale nie ma 
możliwości jej użytkowania w przewidywanym ter-
minie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
WOJCIECH PIECHA 

Panie Senatorze, to pytanie powinien pan zadać 
Polskiej Spółce Gazownictwa. To nie było tematem 
posiedzenia komisji. Nie było takiego pytania. To 
jest moja odpowiedź.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców 
projektu ustawy został upoważniony pan poseł 
Bartłomiej Wróblewski.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

(Głos z sali: Nie ma pana posła.)
Nie ma pana posła.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Jest 2 ministrów, pan Piotr Dziadzio i pan Rafał 

Gawin, z instytucji związanych…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Piotr Dziadzio: Ustawa została czytelnie 
przedstawiona przez senatora sprawozdawcę i nie 
wymaga z naszej strony dodatkowego uzupełnienia.)

Dobrze.
Z kim miałem przyjemność?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Piotr Dziadzio: Piotr Dziadzio.)
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jan Maria Jackowski…
Obecnie oczywiście senatorowie mogą zgłaszać 

z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania 
do przedstawicieli rządu.

Proszę bardzo.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Panie Ministrze!
Ja powtórzę pytanie. Prosiłbym, żeby powie-

dział mi pan trochę więcej niż pan senator spra-
wozdawca, który stwierdził, że na posiedzeniu 
komisji nie było o tym mowy. Czy ten problem 
jest monitorowany? Jak on się ma do projektowa-
nej ustawy? Mówię o tym, że pojawiają się infor-
macje, że inwestorzy nie mogą przyłączyć swoich 
nieruchomości, zbudowanych na podstawie le-
galnego pozwolenia na budowę, po wszystkich 
uzgodnieniach, do sieci gazowej. To praktycznie 
uniemożliwia eksploatację budynków i z tego ty-
tułu inwestorzy ponoszą straty. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Tu może odpowiadać prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki, a także główny geolog i pełnomoc-
nik rządu do spraw polityki surowcowej państwa. 
Wydaje mi się, że chyba prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki jest tu bardziej kompetentny.

Proszę bardzo. Pan prezes Rafał Gawin.

PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
RAFAŁ GAWIN 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Szanowny Panie Senatorze!

Odpowiadając na pana pytanie, powiem, 
że wydaje się… To znaczy w  naszej ocenie 
nie ma to żadnego wpływu, ponieważ koszty, 
o których pan wspomniał, są kosztami dzia-
łalności dystrybucyjnej, a działalność dystry-
bucyjna jest działalnością regulowaną. One są 
przenoszone w taryfie każdego operatora czy 
przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją, 
w tym przypadku gazu. Rozumiem jednak, że 
jakieś koszty, które ewentualnie mogą się po-
jawić, to są koszty, które mogłyby nie zostać 
przeniesione czy odzyskane w wyniku zmiany 
sprzedawcy. Mogłyby one być kosztami, któ-
re wynikają z umowy handlowej. Ale zawiera-
jąc umowę handlową… To jest zawsze ryzyko 
każdego przedsiębiorcy, który działa na rynku 
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energii elektrycznej. Chodzi o ryzyko, że od-
biorca może zmienić sprzedawcę. W części do-
tyczącej przyłączenia… Jest to część dotycząca 
dystrybucji, w tym przypadku gazu, i zawsze są 
tu koszty przenoszone w działalności taryfowa-
nej. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Ministrze, zdaje się, że senator pytał, dla-
czego nie ma…

(Senator Jan Maria Jackowski: Ja może wyjaśnię 
moje pytanie, ponieważ…)

Chodzi o budynki, które nie są przyłączane, 
a nie o koszty.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Tak jest. Mnie chodzi o taką sytuację. Powstaje 
nowy budynek, jest pozwolenie na budowę, in-
westor występuje o przyłącze gazowe i z powodu 
cen czy z innych powodów ta usługa jest mu od-
mawiana. Jest to odkładane na termin 2–3 lat, co 
w przypadku inwestycji… O takich przypadkach 
słyszałem w mediach. To po prostu kładzie tego 
inwestora na łopatki, mówię językiem kolokwial-
nym. Czy o takiej sytuacji pan prezes słyszał, czy 
nie słyszał? Czy w tym zakresie Urząd Regulacji 
Energetyki ma jakąś wiedzę? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
RAFAŁ GAWIN 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wiedzę w zakresie odmów przyłączeń oczywi-

ście mamy, niemniej ta ustawa w ogóle tego nie 
dotyczy. Ona dotyczy zmiany sprzedawcy, czy-
li działalności w ogóle niedotyczącej dystrybucji 
gazu.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Szejnfeld. Proszę bardzo.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Ja chciałbym zapytać o… Bo mamy do czynie-
nia ze zmianami prawa energetycznego, które od-
noszą się do art. 4h itd. Chciałbym zapytać, kiedy 
przepisy normujące tę sytuację, którą teraz chcemy 
zmienić, zostały uchwalone.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, do kogo to pytanie? Bo jest 2 panów 
ministrów.)

Do najbardziej kompetentnego…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Urząd 

Regulacji Energetyki czy główny geolog kraju?)
Do przedstawiciela Rady Ministrów. No, ja 

nie wiem, kto tutaj… Panowie ustalą, kto ma od-
powiedzieć na to pytanie. Zwracam się do strony 
rządowej: kiedy, w którym roku zostały wprowa-
dzone w życie te przepisy, które teraz uchylamy, 
zmieniamy?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE KLIMATU 
I ŚRODOWISKA 
PIOTR DZIADZIO 

A więc odpowiadam na pytanie pana senatora. 
Ustawa weszła w życie 3 lipca 2021 r., a jest to usta-
wa z 20 maja. Ona porządkowała wszystkie niere-
gulowane dotychczas kwestie i w związku z tym… 
A pewne kwestie, które wyniknęły w dzisiejszej sy-
tuacji, która jest związana ze wzrostem cen gazu, 
zostały jaskrawo uwypuklone. W związku z tym 
wymaga ona w tej chwili modyfikacji.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
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Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 
Jana Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Ja się zwracam do pana prezesa. Chodzi mia-

nowicie o to, że jeżeli jest taka sytuacja… No, ta 
ustawa tego nie dotyczy, jak pan wspomniał. Ale 
co w takim razie ma zrobić inwestor, który zna-
lazł się w takiej sytuacji? No, co on ma zrobić, żeby 
uruchomić swoją legalnie wybudowaną inwestycję 
i po prostu przekazać ją do użytkowania? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
RAFAŁ GAWIN 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja odpowiadam oczywiście od strony regulacyj-

nej. Reprezentuję urząd, czyli organ administracji 
centralnej, i oczywiście poruszam się tylko w ta-
kim zakresie, w jakim definiują to przepisy prawa.

W sytuacji odmowy przyłączenia jest możli-
wość wystąpienia do prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. 
Ponieważ przyłączenie jest obowiązkiem publicz-
noprawnym, reguluje to art. 8 ustawy – Prawo 
energetyczne. No i w takim zakresie regulator 
sektorowy jest oczywiście uprawniony do tego, aby 
dokonać oceny, czy istnieją warunki ekonomiczne 
i techniczne przyłączenia. Jeżeli takowe istnieją, to 
oczywiście w ramach decyzji administracyjnej mo-
żemy, powiedzmy w uproszczeniu, nakazać takie 
przyłączenie. No, rozstrzygamy wtedy spór i okre-
ślamy, czy istnieje ten obowiązek publicznoprawny, 
czy spełnione są warunki techniczne przyłącze-
nia, oczywiście z takim zastrzeżeniem, że żadna 
decyzja administracyjna nie jest decyzją ostatecz-
ną. Ona może zostać zaskarżona w trybie dwu-
instancyjnym, więc tutaj mamy już do czynienia 
z uprawnieniem sądu, który w tych 2 instancjach 

rzeczywiście może zweryfikować taką decyzję ad-
ministracyjną. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Jak widzę, nie ma już więcej pytań.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowią-

zał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na… 
Przepraszam bardzo.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu senatora Stanisława 

Lamczyka.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
W końcu roku 2021 polska energetyka zderzyła 

się ze ścianą żelbetową. Jeśli natychmiast nie po-
dejmiemy działań, to państwo polskie na zawsze 
utraci wiarygodność gwaranta bezpieczeństwa 
energetycznego. 

Transformacja energetyczna, jaką przedsta-
wił polski rząd, oparta na 2 filarach – gazowym 
i jądrowym – jest złym rozwiązaniem dla Polski. 
Trzeba działać inaczej i od razu. Obecnie bardzo 
ryzykowne jest przerzucanie wszystkich kosztów 
niekompetencji i złych strategicznych wyborów 
na użytkowników końcowych energii. Oznacza to 
rosnące jeszcze szybciej niż dzisiaj koszty energii, 
a polska gospodarka żyjąca w znacznej części z eks-
portu może tego nie udźwignąć. Czeka nas czas 
ogromnych wysiłków inwestycyjnych, na które mo-
żemy nie znaleźć finansowania. Może dojść do po-
głębienia fatalnej sytuacji sektora energetycznego. 
Różnego rodzaju porozumienia międzypaństwowe 
mogą doprowadzić do kolonizacji całego sektora 
energetycznego ze szkodą dla gospodarki Polski 
i jej obywateli.

W procesie transformacji energetycznej trzeba 
podjąć decyzje i przejść od koncepcji, od planów do 
realizacji. Trzeba wykorzystać zasoby, jakie mamy 
w Polsce, jak również wykorzystać energię z wia-
tru i słońca. Nie możemy tylko tworzyć koncepcji, 
bać się podejmowania decyzji. Obecnie nie ma cza-
su na inne działania, jeśli chcemy coraz bardziej 
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wspomagać transformację energetyczną innych 
krajów, tzw. sprawiedliwą transformację, i płacić 
za import energii po 1 tysiąc zł za 1 MWh.

Polska posiada bardzo dobrze rozwinięty sek-
tor rolno-spożywczy. Mamy o ponad 1,5 miliona ha 
użytków rolnych więcej niż Niemcy, a biogazowni 
mamy tylko 128. Niemcy w tym czasie wybudowa-
li 9 tysięcy takich instalacji o łącznej mocy 6 GW. 
Jak wiemy, biogazownie potrafią pracować nawet 
8 tysięcy godzin rocznie. I to jest bardzo ważne 
w całym miksie energetycznym. Nasi zachodni są-
siedzi wybudowali też w ostatnim czasie instalacje 
fotowoltaiczne o mocy 120 GW i farmy wiatrowe 
o mocy 80 GW. To jest bardzo istotne. Dlatego wi-
dzimy ten kierunek niemiecki… A jeszcze w tych 
analizach należy wziąć pod uwagę to, że energia 
odnawialna ma 6-krotnie większą wydajność od tej, 
która pochodzi ze spalania ropy, gazów itp. Dlatego, 
Panie Ministrze, jeżeli nie weźmiemy się do pracy, 
nie zrobimy kroku, to przegramy wszystko, prze-
gramy naszą gospodarkę. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Adama Szejnfelda.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Powiem tylko kilka zdań, bo trudno nie za-

uważyć, że mamy do czynienia z kolejnym przy-
padkiem wywoływania chaosu przez rząd Prawa 
i Sprawiedliwości, a potem gaszenia tego pożaru 
także przy pomocy opozycji.

Właściwie w ostatnim czasie trudno wskazać 
ustawę, która trafia do Sejmu, a potem do Senatu 
i która nie miałaby takiego charakteru. Ostatni cha-
os – a właściwie chyba dramat i tragedia, bo ten 
chaos dotyka większość obywateli w Polsce – to 
jest oczywiście wszystko to, co niesie z sobą Polski 
Ład. A więc temat, o którym tutaj mówimy, to jest 
taki przysłowiowy pikuś przy chaosie wywołanym 
przez Polski Ład.

Ale ja właśnie nie bez kozery zapytałem o to, 
kiedy weszły w życie przepisy, które teraz zmienia-
my. Bo to właśnie te przepisy powodują – powiem 

w skrócie – że podmiot, który nie zgadza się na to, 
żeby wprowadzić do jego systemu przesyłowego 
nośnik energii z innego przedsiębiorstwa, może 
nie wyrazić na to zgody i zwrócić się do prezesa 
URE o decyzję. Jeśli dostanie decyzję negatywną, to 
oczywiście może ją zaskarżyć do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, a nawet dokonać 
jeszcze apelacji. I faktycznie ten proces się wydłu-
ża. Tylko że to zostało uchwalone rok temu. I zno-
wuż życie musiało weryfikować to, co mówiliśmy 
wcześniej – ale w tej sprawie występowali także np. 
mieszkańcy i samorządowcy Tarnowa Podgórnego 
z mojej Wielkopolski.

Chcę przez to powiedzieć, że, po pierwsze, 
my jako opozycja oczywiście poprzemy tę usta-
wę, bo ta zmiana jest potrzebna i konieczna, ale, 
po drugie – i to jest ważniejsze w tej sprawie – 
apelujemy do państwa w rządzie, przypominając 
lata minione czy wskazując inne demokratyczne 
państwa Europy i świata, gdzie ustaw nie uchwa-
la się z minuty na minutę, z godziny na godzinę. 
Tam ustaw nie uchwala się w nocy, o czwartej 
czy piątej rano, nie uchwala się ustaw w spo-
sób taki, że posłowie nawet nie mają czasu na 
to, żeby przeczytać projektowane przepisy, a cóż 
dopiero skierować je do ekspertów, do konsulta-
cji społecznych, zastanowić się nad nimi. W in-
nych państwach, gdzie jest szacunek do prawa 
i szacunek do obywateli, prace parlamentarne 
trwają miesiącami, bo to prawo, póki jest ono 
na etapie projektu, konsultuje się z obywatela-
mi, pyta się o zdanie ekspertów, analizuje się to, 
jakie mogą być potencjalne skutki, i te pozytyw-
ne, i te negatywne, i dopiero wtedy podnosi się 
rękę. A my tutaj na tym dzisiejszym posiedzeniu 
Senatu, ale na poprzednim też tak było, rozpatry-
waliśmy i będziemy rozpatrywać ustawy, o któ-
rych koleżanki i koledzy w Sejmie mi mówią, 
że ich projekty dostawali dzień wcześniej. Były 
też takie projekty ustaw, które dostawali rano, 
a już w ciągu dnia musieli nad nimi pracować, 
wypracowywać swoje stanowiska i podejmować 
decyzje. No, to jest po prostu absurd! Nie ma na 
świecie innego takiego kraju, w którym w taki 
sposób tworzy się prawo. A skutkiem tego jest 
właśnie nie tylko to, że jest ono fatalne, nie tyl-
ko to, że wiecznie musi być ono modyfikowane, 
nowelizowane, poprawiane, ale też skutkiem jest 
to, że zamiast służyć obywatelom, ono im szko-
dzi, szkodzi obywatelom, szkodzi społeczeństwu, 
szkodzi państwu. Apelujemy: zmieńcie tę zasadę 
albo odejdźcie. Dziękuję.
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję też, że senatoro-

wie Aleksander Szwed, Władysław Komarnicki, 
Mariusz Gromko i Wadim Tyszkiewicz złożyli swo-
je przemówienia do protokołu*.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 618, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 618 A i 618 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Wojciecha 
Piechę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
WOJCIECH PIECHA 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Szanowni Goście! Panie Ministrze!

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności o uchwalonej przez Sejm w dniu 
13 stycznia 2022 r. ustawie o zmianie ustawy o po-
datku od towarów i usług.

Po przeanalizowaniu tej ustawy i po debacie 
w komisji komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek. 11 senatorów zagłosowało za, nikt 
nie wstrzymał się od głosu i nikt nie był przeciw.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję… 
A, przepraszam.)

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie 
zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług – zwanej dalej ustawą o VAT 
– których głównym celem jest realizacja działań 
w obszarze podatków, zmierzających do przeciw-
działania skutkom inflacji.

Projekt przewiduje czasową obniżkę podat-ą obniżkę podat- obniżkę podat-
ku VAT, w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 
2022 r., czyli przez 6 miesięcy. I tak na żywność 
objętą obecnie stawką podatku VAT 5% – do staw-ą obecnie stawką podatku VAT 5% – do staw- obecnie stawką podatku VAT 5% – do staw-
ki 0%; na paliwa, olej napędowy, biokomponenty 
stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, 
gaz skroplony LPG – ze stawki 23% do stawki 8%; 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodni-
czą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą 
– ze stawki 8% do stawki 0%; na gaz ziemny – do 
stawki 0%; na energię elektryczną i cieplną – do 
stawki 5%.

Zmiany proponowane w ustawie są kontynu-
acją działań w zakresie obniżki podatku w ramach 
działań antyinflacyjnych opracowanych w 2021 r., 
w tym są kontynuacją obniżek stawek podatku VAT 
wprowadzonych w tym celu od 1 stycznia 2022 r.

Obniżka stawek VAT w okresie od 1 lutego do 
31 lipca będzie skutkowała obniżeniem dochodów 
budżetu państwa z tytułu podatku od towarów 
i usług w wysokości ok. 11,6 miliarda zł. I tak na 
żywność i napoje objęte stawką VAT z 5% do staw-
ki 0% – to ok. 2,92 miliarda zł. Jeśli chodzi o pali- miliarda zł. Jeśli chodzi o pali-pali-
wa silnikowe i inne paliwa, czyli obniżkę ze stawki 
23% do stawki 8%, to te ubytki w dochodach bu-
dżetu państwa będą na poziomie 3,11 miliarda zł. 
W przypadku nawozów, środków ochrony roślin, 
ziemi ogrodniczej obniżka ze stawki 8% do 0% – ok. 
0,52 miliarda zł. Obniżka na gaz ziemny do stawki 
0% – ok. 2,09 miliarda zł; na energię elektryczną do 
stawki VAT 5% – to ok. 2,3 miliarda zł; na energię 
cieplną do stawki 5-procentowej – to ok. 0,67 mi- mi-mi-
liarda zł. Stawka VAT w okresie od 1 lutego, tak jak 
już mówiłem, wyniesie 0% dla towarów spożyw-
czych. Te wszystkie propozycje zostały już przeze 
mnie przedstawione. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 

i  Finansów Publicznych, senatora Ryszarda 
Świlskiego, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RYSZARD ŚWILSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W związku z tym, że mój przedmówca przed-

stawił wszystkie założenia generalne tej ustawy, 
pozwolę sobie skupić się tylko i wyłącznie na de-
bacie, którą przeprowadziliśmy podczas posiedze-
nia komisji.

Muszę zwrócić uwagę na fakt, że rzeczywi-
ście w skromnych słowach w swojej wypowiedzi 
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pan minister, wiceminister finansów przedstawił 
nam założenia tej ustawy, dlatego pozwoliliśmy 
sobie pewne elementy rozwinąć. Przede wszyst-
kim skoncentrowaliśmy się na tym, czy zmiana 
tej ustawy jest zgodna z prawem unijnym. Wiemy 
doskonale, również Biuro Legislacyjne o tym po- również Biuro Legislacyjne o tym po-Biuro Legislacyjne o tym po-
wiedziało i to stwierdziło, że są 3 przesłanki, które 
tak naprawdę potwierdzają, że w tych 3 miejscach 
zgodności z prawem unijnym w tej ustawie nie ma. 
Mamy tu na myśli kwestie związane z tym, że mo-
żemy obniżyć stawkę dla towarów, które znajdują 
się w określonym załączniku, ale np. w tym wy-
padku paliwa silnikowe się w nim nie znajdują. To 
po pierwsze. Druga kwestia związana z prawem 
unijnym, tam, gdzie mówimy o tym, że przewi-
duje się obniżki dla towarów spożywczych… Nie 
przewiduje się obniżki dla towarów spożywczych 
do stawki VAT 0%. To po drugie. No i trzecia spra-
wa: do dziś tak naprawdę nie zostały przeprowa-
dzone obowiązkowe konsultacje w tej sprawie. 
Zadaliśmy przedstawicielowi rządu pytanie, czy 
stosowne wystąpienia do Komisji Europejskiej zo-
stały wysłane. Otrzymaliśmy informację, że tak, ale 
nie ma odpowiedzi, jeżeli chodzi o kwestie w tych 
wystąpieniach podniesione. To jest pierwsza część 
zagadnień, które poruszaliśmy podczas posiedze-
nia komisji.

Druga kwestia, którą tak naprawdę od wielu 
miesięcy podnosimy podczas posiedzeń komisji, 
ale też obrad Wysokiej Izby, to kwestia chociażby 
zachowania okresu vacatio legis. Tutaj oczywiście 
również – mówimy to z przykrością – taka zasa-
da nie została zachowana. Brakuje w przypadku 
tej ustawy, w przypadku tych rozwiązań, dysku-
sji w tej materii, jakiejkolwiek debaty społecznej. 
Oczywiście pan minister przedstawił informację, 
że jest to ustawa w pewnym sensie tymczasowa, 
czyli zawierająca w sobie założenia na określony 
czas, o czym tu mój przedmówca, sprawozdawca 
z komisji gospodarki powiedział, jednakże ten ele-
ment został również z naszej strony uwypuklony.

Trzecia kwestia, nad którą się pochylili-
śmy podczas obrad Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, dotyczy tego, że chociażby towary, 
produkty żywnościowe, które, jak państwo wie-
cie, są obarczone z jednej strony podatkiem VAT 
w wysokości czy 5%, czy 23%, czy 8%… Tylko te 
obarczone podatkiem VAT w wysokości 5% zo-
staną zwolnione czy też nałożona zostanie na nie 
tzw. stawka zerowa podatku VAT. Na nasze pyta-
nie, dlaczego został zastosowany taki koszyk albo 
został zastosowany taki rodzaj wyboru towarów, 

otrzymaliśmy niesatysfakcjonującą nas odpowiedź, 
że jest to konsekwencja przyjętych wcześniej roz-
wiązań w tarczy antykryzysowej 1.0. Podnieśliśmy 
wątpliwości i powiedzieliśmy jasno i wyraźnie, że 
przecież nic nie stało na przeszkodzie, żeby usta-
wę, którą zmieniamy, poszerzyć o nowy zakres to-
warów obarczonych podatkiem wyższym, w tym 
wypadku czy 23%, czy 8%. Z pewnym zdziwieniem 
oczywiście przyjęliśmy informację… Nie wiem, czy 
państwo wiecie, że woda mineralna jest obarczona 
podatkiem 23%, czyli de facto chociażby na ten pro-
dukt, z którego dzisiaj skorzystaliśmy kilkukrotnie 
podczas posiedzenia Senatu, ten podatek nie zosta-
nie zniesiony do poziomu 0%. Oczywiście to jest 
moja dygresja, taka trochę z uśmiechem na twarzy.

Wrócę jeszcze do przebiegu posiedzenia ko-
misji. Zadaliśmy również, wydaje się, kluczo-
we pytanie – na posiedzeniach Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych takie pytania musimy za-
dawać – jaki to będzie koszt dla budżetu państwa; 
mówię o tych zwolnieniach czy też zmianach po-
datkowych. Również tutaj odpowiedzi nie otrzy-
maliśmy. Ja oczywiście, wyprzedzając państwa 
pytanie, mogę powiedzieć, że z wiedzy, którą posia-
damy, wynika, że to będzie ok. 11 miliardów zł, czy-
li taki jest koszt zmian w tej ustawie VAT-owskiej.

I rzecz chyba najważniejsza, która dzisiaj pod-
czas posiedzenia Wysokiej Izby również została 
podniesiona kilka razy, chociażby w debacie do-
tyczącej kwestii gazu. Zadaliśmy bardzo ważne 
pytanie, dlaczego w tych rozwiązaniach, w przy-
padku których mówimy, że następuje zwolnienie, 
tak jak mój przedmówca powiedział, dla nośnika 
gazu ziemnego, tak to nazwę, zostają pominię-
ci na koniec odbiorcy gazu płynnego, czyli, naj-
prościej mówiąc, LPG. Nie wiem, czy państwo 
wiecie, że – mówię o różnych konstrukcjach, rów-
nież o tych słynnych butlach 11-kilogramowych, 
ale też o zbiornikach LPG – summa summarum 
mamy w kraju mamy prawie 4 miliony odbior-
ców. Zatem pytanie brzmi: dlaczego ci odbiorcy 
albo ten rodzaj ciepła został pominięty chociażby 
w tych zwolnieniach VAT-owskich w tej ustawie? 
Nie otrzymaliśmy na to pytanie odpowiedzi lub też 
odpowiedź brzmiała: takie zapisy były w ustawie, 
w tarczy 1.0, więc takie są również zapisy w przy-
padku tarczy 2.0. Jasno i wyraźnie powiedzieliśmy, 
że nie można pominąć w dużej mierze Polski po-
wiatowej, nie można pominąć mieszkańców wsi, 
bo wiemy doskonale, że w dużej mierze jest to ta 
grupa społeczna, która korzysta z tego przyłącza 
czy też z przyłącza do tego typu paliwa. Wiemy 
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doskonale – debata przeprowadzona dzisiaj kil-
ka godzin temu również to pokazała – że Polska 
Spółka Gazownictwa ma i będzie miała ogromne 
problemy w roku 2022, jeśli chodzi o budowę no-
wych przyłączy czy nowej sieci gazowej w naszym 
kraju, i to w każdym województwie. Powtarzam: 
w każdym województwie. Dlatego pytamy, dlacze-
go ci, którzy dzisiaj korzystają z LPG, zostają po-
minięci w rozwiązaniach, które mają im ulżyć na 
koniec dnia, jeżeli chodzi o rachunki do płacenia.

Powiedzieliśmy więcej. Był rządowy program 
„Czyste powietrze”, były zachęty samorządów do 
tego, żeby wyrzucić kopciuchy, żeby wyjść z węgla, 
z ogrzewania domów węglem. Mnóstwo ludzi, tysiące 
ludzi podjęło to wyzwanie. Tysiące ludzi wzięło kre-
dyty i zmieniło systemy grzewcze. Państwo doskonale 
wiecie, że na wsi PGNiG rękoma PSG nie inwestuje 
w nierentowne projekty – nie ma sieci, nie ma przy-
łącza do jednej zabudowy, która jest w polu, bo to się 
po prostu komercyjnie nie opłaca. Nie możemy pomi-
nąć tego odbiorcy i głośno o tym mówiliśmy.

Cieszymy się – o tym też powiedzieliśmy – 
że chociażby Polska Organizacja Gazu Płynnego, 
Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowa Rada 
Drobiarstwa wspólnie wystąpiły do komisji bu-
dżetu o wprowadzenie poprawek do ustawy. Chcę 
państwu powiedzieć, że komisja przychyliła się do 
tej propozycji. Wprowadziliśmy 7 poprawek, któ-
re w dużej mierze są odpowiedzią na oczekiwania 
tych organizacji, które przed chwilą enumeratyw-
nie wskazałem.

Jest jeszcze jedna kwestia, która, nie ukrywam, 
wywołała pewne emocje podczas posiedzenia na-
szej komisji, a mianowicie fakt, że w art. 2 usta-
wy pojawiły się zapisy co najmniej dziwne. Są one 
dziwne dlatego, że są trochę rodem z PRL. Przy 
kasach czy w punktach, w których będzie się do-
konywało kupna, sprzedaży, płatności, ma być wy-
wieszona informacja o obarczeniu taką, a nie inną 
stawką VAT. Pytamy: po co i dla kogo? Jaka to jest 
informacja? Nie mówiliśmy… Tu też można podcią-
gnąć wątek zmiany systemu kas fiskalnych itd., itd.

Wracając do tego, co przed chwilą powiedzia-
łem, zaznaczę, że będziemy wnioskowali – taki 
wniosek złożyliśmy na posiedzeniu komisji – aby 
art. 2… żeby takiego typowego propagandowe-
go przykładu rzeczywiście się pozbyć. Poparcie 
takiego wniosku będziemy chcieli państwu 
rekomendować.

Pragnę państwa poinformować, że w posiedze-
niu komisji brała udział osoba prowadząca działal-
ność lobbingową.

Myślę, że jeżeli chodzi o samą pracę komisji 
i wnioski z niej płynące, o debatę, która zosta-
ła przeprowadzona… Praktycznie przedstawiłem 
ją państwu w całości. Reasumując, przedkłada-
my Wysokiemu Senatowi ustawę z poprawkami. 
Prosimy o przyjęcie tych poprawek. Wniosek ko-
misji jest wnioskiem o przyjęcie ustawy z popraw-
kami. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. 
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców 
projektu ustawy został upoważniony pan poseł 
Andrzej Kosztowniak.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

Nie ma pana posła.
Senatorowie siłą rzeczy nie mogą zgłaszać py-

tań do pana posła, skoro go nie ma.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Mariusz Gojny: Panie Marszałku, dziękuję bardzo.)
Dziękuję panu ministrowi.
Wszelako, Panie Ministrze, senatorowie mogą 

zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minu-
tę zapytania do przedstawiciela rządu, oczywiście 
związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Chróścikowski.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie do pana. Jak to 

jest z tym zwrotem podatku ryczałtowego rolni-
ków? Wszyscy próbują wskazać, że to jest neutral-
ne, ale próbowałem to analizować i do końca mi to 
nie wychodzi. Chciałbym się dowiedzieć, czy rze-
czywiście… Np. za mleko będzie 100 zł i 5 zł, jak 
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zlikwidujemy 5-procentowy VAT, to będzie 100 zł. 
Jeśli to jest rolnik vatowiec, to będzie miał 105 zł. 
A jak będzie to rolnik ryczałtowy, to będzie miał 
zapłacone 105 czy 100 zł? Jak to będzie wygląda-
ło? Czy ryczałt będzie mu zwrócony? Bo to było 
w ramach innej ustawy i ryczałtu… Czy np. mle-
czarnia odda VAT do budżetu państwa, będzie te 
105 zł, czy ewentualnie będzie jakaś różnica? Bo 
rolnicy, którzy są vatowcami, moim zdaniem tro-
chę na tym stracą.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Mariusz Gojny: Panie Marszałku, chciałbym 
oddać głos dyrektorowi departamentu VAT 
w Ministerstwie Finansów, panu Pawłowi Selerze.)

Bardzo proszę.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PAWEŁ SELERA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym uprzejmie poinformować, że jeżeli 

chodzi o podatników VAT czynnych, to ta zmiana 
jest de facto, jeżeli chodzi o rolników, neutralna, 
a jest korzystna, jeżeli chodzi o rolników rozlicza-
jących się ryczałtowo. Stawka ryczałtu nie ulega 
zmianie, to jest 7%. Czyli jeżeli rolnik ryczałto-
wy dostarcza towar, to objęty jest on zwolnieniem 
i w cenie otrzymuje od nabywcy podatek VAT. Jeżeli 
np. nabył nawozy, to one są objęte stawką zero-
wą. Tak więc ta zmiana dla rolników ryczałtowych, 
rozliczających się metodą ryczałtu jest korzystna. 
Dla podatników VAT czynnych ona jest neutralna 
w tym sensie, że w klasycznym systemie podatnik 
podatku VAT, rolnik rozliczający się jako podatnik 
VAT czynny, a podatek VAT należny i naliczony… 
De facto jest to neutralne, mechanizm przy stawce 
zerowej będzie podobny, więc ekonomicznie on jest 
w tym wypadku neutralny. Miałem przygotowane 
przykłady liczbowe, więc może panu senatorowi po 
prostu prześlemy takie przykłady, to może dobrze 
unaoczni tę zmianę.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo panu.
Bardzo proszę, pan senator ma dodatkowe py-

tanie. Ale my zapisujemy również deklarację re-
sortu dotyczącą odpowiedzi pisemnej na pytanie 
pana senatora.

Bardzo proszę, Panie Senatorze, o  kolejne 
pytanie.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

Chciałbym jeszcze uzupełnić pytanie. Ja rozu-
miem, że mleczarnia, która naliczyła 6,5%… Ta 
sama stawka będzie dla rolnika, który jest zarów-
no ryczałtowcem, jak i pełnym vatowcem, czyli te 
106,5 zł… Cena 106 zł będzie zapłacona temu rol-
nikowi, który jest vatowcem, i temu, który jest ry-
czałtowcem, tylko tamten nie będzie miał zwrotu 
VAT, a ten będzie miał ten zwrot ryczałtowy. Tak 
to trzeba rozumieć, czy odwrotnie?

(Głos z sali: Ja to wytłumaczę…)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo proszę pana ministra lub pana dyrekto-
ra, na zasadzie kontynuacji, o udzielenie dodatko-
wej odpowiedzi na pytanie pana senatora.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PAWEŁ SELERA 

Panie Senatorze, w odpowiedzi na piśmie na 
przykładach to przedstawimy, bo tak rzeczywiście 
to najlepiej widać. A krótko może odniosę się w ten 
sposób, że jeżeli chodzi o rolników ryczałtowych, to 
stawka podatku VAT wynosi 7% i to wygląda tak, że 
nabywca wpłaca dostawcy cenę plus ten VAT 7%. To 
nie jest tutaj zmieniane. Dla rolnika ryczałtowego 
jest to korzystne zwłaszcza w tym momencie, kiedy 
w ramach nabycia kupi np. nawozy objęte stawką 
zerową, bo wtedy, zakładając, że to się przełoży na 
cenę, po prostu płaci mniej za towary, które kupuje. 
Tak więc korzyść dla rolników ryczałtowych widać 
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bardzo wyraźnie, bo w obecnym stanie prawnym 
rolnik ryczałtowy kupuje nawozy obciążone podat-
kiem od towarów i usług, więc płaci za nie więcej 
niż po zmianie, która spowoduje obniżenie staw-
ki VAT do zera, a po stronie sprzedaży zostanie to 
tak, jak jest obecnie, czyli ryczałt będzie wpłaca-
ny na jego konto. W przypadku podatników VAT 
czynnych sytuacja zależy od tego, co nasz rolnik 
sprzedaje, co nasz rolnik kupuje. Jeżeli będzie 
sprzedawał towary objęte np. stawką zerową w za-
kresie żywności, to ta stawka będzie wynosiła zero. 
A więc te sytuacje są bardzo różne. Ja myślę, że też 
nasze przykłady – bo na nich będzie najlepiej to 
widać – już dodatkowo rozwieją wszelkie wątpli-
wości pana senatora. Ale podsumuję to w dwóch 
słowach: dla rolników będących podatnikami VAT 
czynnymi jest to zmiana neutralna ekonomicznie, 
a dla podatników ryczałtowych, zwłaszcza drob-
nych, jest to zmiana korzystna, dlatego że stawka 
ryczałtu 7% się nie zmieni, a kupując towar, rolnik 
ryczałtowy objęty preferencją zapłaci za niego de 
facto mniej. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze.
Nie widzę…
A, bardzo proszę. Pan senator Bober.

SENATOR 
RYSZARD BOBER 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy preparaty, biopreparaty, 

które również są wykorzystywane jako środki do 
produkcji rolnej, a są objęte stawką VAT 23%, także 
będą objęte zniżką? Jest to duża grupa preparatów, 
a w kontekście wprowadzania Zielonego Ładu jest 
to bardzo korzystne rozwiązanie, które w tej chwi-
li wprowadziła… Nie chcę tutaj robić wykładu, ale 
to jest cała grupa preparatów, aktywnych mikro-
organizmów, które służą do poprawy jakości pro-
duktów rolnych.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Bardzo proszę. Czy ktoś z państwa, członków 
rządu…

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PAWEŁ SELERA 

W obecnym kształcie przepisów mamy obniże-
nie preferencji dla nawozów, środków ochrony ro-
ślin wykorzystywanych do produkcji rolnej, ziemi 
ogrodniczej… To chodzi o te podstawowe nawozy, 
które są wykorzystywane w rolnictwie, plus środki 
poprawiające właściwości gleby, czyli te, które są 
obecnie objęte tak naprawdę stawką 8%… One będą 
objęte preferencją…

(Senator Ryszard Bober: A stawka 23%?)
Te, które są objęte stawką 23%, w tym momen-

cie w ten zakres nie wchodzą.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze.
Dziękuję reprezentantom rządu.
Nie widzę więcej zgłoszeń do pytań.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie 
zadane przez pana senatora Chróścikowskiego.

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Kazimierza Kleinę. 10 minut.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nasza komisja, Komisja Budżetu i Finansów 

Publicznych, zajęła się bardzo wnikliwie tą usta-
wą. Myśmy jako większość komisji stwierdzili, że 
w takim kształcie, w jakim ta ustawa przyszła do 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, jest ona 
wyraźnie niesprawiedliwa, tzn. preferuje ona tyl-
ko niektórych podatników, niektórych obywateli 
Rzeczypospolitej. Jest ona niesprawiedliwa w tym 
sensie, że osoby, które korzystają z innych źró-
deł ciepła… Bo uprzywilejowani są tylko ci, którzy 
mogą korzystać z paliwa, jakim jest gaz ziem-
ny. Wydaje się to absolutnie niedopuszczalne. Ta 
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ustawa nie jest ustawą, która ma proponować pew-
ne rozwiązanie ekologiczne, bardziej ekologiczne 
lub mniej ekologiczne, tylko jest ustawą, która ma 
pomóc obywatelom w przezwyciężeniu problemów 
związanych z dużą inflacją. Dlatego ja uważam, 
a także uważa tak większość komisji, że powinni-
śmy wprowadzić takie przepisy, które w jednolity 
i jednorodny sposób potraktują wszystkich obywa-
teli Rzeczypospolitej korzystających z różnych źró-
deł do ogrzewania swoich gospodarstw domowych 
i swoich przedsiębiorstw. W ogóle jest niezrozu-
miałe, że obniżona stawka VAT dotyczy gazu ziem-
nego, a ci wszyscy użytkownicy, którzy korzystają 
z innych źródeł ciepła, a więc też gazu płynnego – 
propan-butan, tak byśmy w skrócie powiedzieli – 
płaciliby VAT według stawki podstawowej 23%. Jeśli 
pamięta się o tym, że cena gazu ziemnego jest ceną 
regulowaną, relatywnie niższą od ceny gazu płyn-
nego, a jeszcze do tego jego użytkownicy otrzymują 
przywilej obniżonego VAT, to ta sprawa okazuje się 
kompletnie niezrozumiała, co więcej, niesprawie-
dliwa. My się z tym nie zgadzamy i stąd te nasze 
poprawki. 

A to nie dotyczy tylko tych, którzy mają bu-
tle gazowe – chociaż to też jest ważne i także te 
osoby powinniśmy szanować – bo chodzi tu także 
o całe wsie czy miasteczka, w których wewnątrz 
tych osiedli, ośrodków miejskich… Tam też po-
prowadzone są sieci gazu, który rozsyłany jest do 
poszczególnych gospodarstw domowych. Duże 
zbiorniki gazowe są na obrzeżach miast czy gmin, 
stamtąd to paliwo jest przewożone cysternami 
i dostarczane do odbiorców indywidualnych czy 
do przedsiębiorców. I ci ludzie, którzy w taki spo-
sób rozwiązali swój problem związany z dostawą 
ciepła, są pokrzywdzeni tą ustawą. Należy według 
mnie… I o to wszystkich państwa senatorów pro-
szę, abyście państwo poparli tę naszą poprawkę. Bo 
nie można dzielić ludzi na tych, którzy korzystają 
z tego przywileju, że mają gaz ziemny, a więc naj-
częściej ludzi mieszkających w dużych ośrodkach 
miejskich, metropoliach, i na osoby mieszkające 
na wsiach, mieszkające w mniejszych ośrodkach. 
One będą pokrzywdzone podwójnie, bo nie mają 
regulowanej ceny, jeśli chodzi o dostawę tego gazu, 
a do tego mają maksymalną stawkę VAT.

I myśmy tutaj, w tych naszych poprawkach, 
wprowadzili także korekty dotyczące wszystkich 
innych źródeł energii, a więc np. zakupu pelletu. 
Dzisiaj pellet jest często wykorzystywany także do 
ogrzewania mieszkań. Cena tego pelletu w ostat-
nich miesiącach wzrosła z 800 zł za 1 t do 1 tysiąca 

400 zł. I oczywiście nie uwzględnia się tych ludzi. 
Cena węgla i koksu wzrosła tak samo. Dlaczego ci 
użytkownicy mają płacić VAT według maksymalnej 
stawki, a tylko jedna kategoria ludzi, którzy mieli 
to szczęście, że rozbudowano im sieć przesyłową 
gazu ziemnego, otrzyma jeszcze dodatkowy rabat? 
Oprócz tego, że korzystają oni z rabatu w kwestii 
podatku VAT, otrzymają jeszcze rabat wynikający 
z regulowanej ceny tego właśnie źródła ciepła. My 
nie chcemy oczywiście odbierać tym ludziom tego 
przywileju, ale uważamy, że trzeba wszystkich po-
traktować tak samo i wprowadzić przepisy, które 
właśnie w ten sposób uregulują tę kwestię.

Pamiętacie państwo, jak przy okazji poprzed-
niej ustawy mówiliśmy o akcyzie? Wówczas zwró-
ciliśmy tu, w Senacie, uwagę na użytkowników 
lekkiego oleju opałowego. I w Senacie przygo-
towana została poprawka obniżająca tę stawkę. 
Podobnie jak w przypadku innych źródeł ciepła, 
miała być tu obniżona stawka akcyzy. Wówczas 
minister Patkowski… Pytkowski czy Patkowski? 
Minister Patkowski mówił, że to będzie prowa-
dziło do oszustw, że rolnicy będą wykorzystywali 
ten lekki olej opałowy do celów rolniczych czy jako 
olej napędowy w pojazdach, ciągnikach, samocho-
dach itd. No, to jest jakiś absolutnie absurdalny ar-
gument. Myśmy tutaj nie mogli ruszyć akcyzy na 
lekki olej opałowy, ale proponujemy, żebyście pań-
stwo zaakceptowali przynajmniej obniżenie stawki 
VAT do takiego poziomu, jaki dotyczy innych źró-
deł ciepła. No, to jest, wydaje mi się, elementarna 
sprawiedliwość.

I te wszystkie przypadki myśmy rozpatrzyli. 
Rozpisaliśmy to na te wszystkie produkty jako od-
dzielne poprawki, tak żebyście państwo mogli tu, 
w Senacie, indywidualnie każdą sytuację rozpa-
trzeć. Także w Sejmie, jeżeli gdziekolwiek, w sto-
sunku do jakiegokolwiek produktu, pojawiłaby się 
wątpliwość… Tam, gdzie to jest możliwe, prosimy 
pozytywnie rozpatrzeć te nasze poprawki. Jeżeli 
coś nie otrzymałoby tego wsparcia, to można by-
łoby pojedyncze poprawki odrzucić.

Te wszystkie poprawki, które my proponuje-
my i które powinny być wprowadzone, prowadzą 
do takiej elementarnej sprawiedliwości polegającej 
na tym, że wszystkich obywateli w Polsce traktuje 
się tak samo, że nie faworyzuje się mieszkańców, 
którzy mają te systemy, czyli de facto mieszkańców 
metropolii, dużych ośrodków miejskich, gdzie ten 
system dostawy ciepła jest zorganizowany przez 
miasto. No, tam jest mnogość odbiorców, tak jest 
w ośrodkach metropolitarnych. Nie może tak być, 
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ja się z tym nie zgadzam. Większość komisji wy-
raźnie tę sprawę postawiła.

No i ostatnia sprawa, na którą chciałbym zwró-
cić uwagę, to kwestia tej propagandy. Można było 
przyjąć w Polsce taką zasadę – i ja nawet jestem 
tego zwolennikiem – żeby przy każdym produkcie, 
jaki jest sprzedawany, była informacja o cenie netto 
i cenie z VAT. Niech to dotyczy wszystkich produk-
tów, to jest okej. W niektórych krajach na świecie 
są takie praktyki i to jest dobre, bo wtedy kupujący 
widzi, w jakiej części składa się na potrzeby ogółu 
społeczeństwa, na rzecz wszystkich obywateli, na 
rzecz państwa. Ale robienie propagandy z tych wy-
branych produktów, i to tylko na pół roku, czyli tyl-
ko po to, żeby pokazać, że niby rząd jest taki dobry, 
wspaniały, że coś tu obniża, to jest po prostu jakiś 
kompletny absurd. To są dodatkowe koszty. Dzisiaj 
powinniśmy myśleć, jak oszczędzać, jak elimino-
wać te koszty, które są niepotrzebne. To są koszty 
polegające na tym, że przedsiębiorca będzie mu-
siał to wykonać, że będą musiały być jakieś tablice 
informacyjne, jakieś różne inne rzeczy. Po co? Do 
czego jest potrzebna ta propaganda? To jest w ogóle 
nikomu niepotrzebne. Ludzie już czują, że ten po-
datek VAT ma być obniżony, ale państwo chcecie 
jeszcze, żeby za tym szła wielka propaganda, naj-
lepiej w mediach itd.

Absurdalną kwestią jest także to, że teraz 
w środkach masowego przekazu lecą ciągle infor-
macje o tym, że rząd obniża coś tam, coś tam, coś 
tam. Przecież to wszystko kosztuje. Każda rekla-
ma w telewizji to jest koszt. Po co to robić? Komu 
to służy? To jest do niczego niepotrzebne. Lepiej 
więcej robić, a mniej mówić. Lepiej zaproponować, 
powiedzieć, jakie powinny być rozwiązania ograni-
czające inflację, bo działanie tylko podatkiem VAT 
czy manipulowanie przy podatkach nie rozwiązuje 
problemu inflacji. To się odbije za jakiś czas, nieste-
ty, może się odbić. Tak więc w pierwszej kolejności 
trzeba zwracać uwagę na to, żeby ograniczać niko-
mu niesłużące wydatki, bezsensowne lub polega-
jące na absolutnym marnotrawstwie.

Trzeba przyjrzeć się także, niestety, niektó-
rym wielkim projektom, które próbuje realizować 
PiS, a w których na razie nic nie ma. Są tylko ja-
kieś ogrodzone pola gdzieś tam pod Warszawą czy 
Łodzią. Mówi się, że tam będą jakieś wielkie inwe-
stycje, a te wielkie inwestycje – nie wiadomo, czy 
kiedykolwiek one będą – kosztują dzisiaj miliony, 
miliony złotych.

Nie tak dawno, bo dzisiaj rano na posiedzeniu 
komisji dowiedzieliśmy się… O czym? O tym, że 

Skarb Państwa odkupił od spółek Skarbu Państwa 
spółkę Energetyka Jądrowa 2 za ponad 500 mi-
lionów zł. Czyli Skarb Państwa odkupił od spółek 
Skarbu Państwa spółkę, która była przeznaczona 
do budowy elektrowni jądrowej. Ponad 500 mi-
lionów zł zostało wyrzucone w błoto. Przecież 
ta spółka została powołana po to, żeby realizo-
wać dany cel. A minister mówi, że te spółki, czyli 
Orlen, PGE i inne, nie dawały sobie z tym rady 
i teraz będzie zajmował się tym Skarb Państwa, 
zarząd powołany przez ministra itd., i on będzie 
lepiej to realizował. Mówił, że musi być specjalna 
spółka celowa itd. Ale mówiliśmy też dziś o tym, 
że np. spółki…

(Sygnał timera)
…tworzące energetykę wiatrową na morzu już 

dawno powołały takie spółki specjalistyczne i ro-
bią to…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Senatorze, upłynęło 10 minut.)

Jasne. Dziękuję bardzo.
Tak więc mówię: więcej racjonalności, więcej 

oszczędności, że tak powiem, otwartości na różne 
inne sprawy, a mniej manipulowania podatkami 
i szczególnie propagandą. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Adama Szejnfelda.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Głos pana senatora Kleiny to jak wołanie na 
puszczy… Tak?

(Głos z sali: Na pustyni.)
Jak?
(Głos z sali: Na pustyni.)
Na pustyni. No tak, puszcza w Polsce była, po 

PiS zostanie pustynia.
Ciekaw jestem, jak to Skarb Państwa negocjo-

wał ze Skarbem Państwa odkupienie spółki Skarbu 
Państwa. I dlaczego wyszło, że odkupi za pół mi-
liarda złotych, a nie za 400 milionów czy może 
5 milionów. Byłoby interesujące tak zajrzeć w te 
negocjacje Skarbu Państwa ze Skarbem Państwa 
w sprawie spółki Skarbu Państwa.
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Drodzy Państwo, tak właśnie à propos – niektó-
re rządy, zwłaszcza państw dyktatorskich, czyli au-
torytarnych, mają tzw. ministerstwa propagandy. 
Ale Polska się chyba tym różni od tamtych złych 
przykładów, że właściwie każde ministerstwo jest 
teraz ministerstwem propagandy. W sumie moż-
na by powiedzieć, że mamy rząd propagandy, bo, 
praktycznie rzecz biorąc, trudno byłoby sobie 
przypomnieć jakąkolwiek od 6 lat inicjatywę rzą-
du Prawa i Sprawiedliwości, która by nie była obu-
dowana propagandą, i to kosztującą na ogół ciężkie 
miliony. Cokolwiek pan premier powie czy kich-
nie, to od razu pojawiają się w całej Polsce wielkie 
billboardy, które głoszą, że pan premier kichnął. 
Ostatnio billboardy głoszą, że od 1 stycznia mamy 
Nowy Ład, a tak de facto mamy Nowy Chaos, czyli 
kolejny chaos.

A dlaczego mówię o tym przy okazji tej ustawy? 
Nie wiem, czy każdy z państwa się z nią zapoznał. 
To jest ta ustawa, którą dzisiaj omawiamy – ona 
ma 4 karteluszki. To jest ustawa o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług. Ale ona powinna się 
nazywać „ustawa o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług i uprawiania propagandy rządo-
wej Prawa i Sprawiedliwości”, bo jak tylko państwo 
spojrzycie, zauważycie – a ona ma praktycznie tyl-
ko 2 artykuły – że połowa tej ustawy dotyczy obni-
żenia podatku VAT, a połowa partyjnej propagandy 
rządu. Ja nawet policzyłem sobie w wersach, bo nie 
miałem już czasu, żeby policzyć w znakach, w sło-
wach, co tutaj jest większej wagi, strona meryto-
ryczna czy propagandowa. Wyszło mi 33 wiersze 
do 33 wierszy, czyli tak pół na pół, połowa meri-
tum, połowa propagandy. Zgodnie z tą propagandą 
zmusza się czy chce się zmusić ustawowo – mam 
nadzieję, że to się nie uda, bo złożyliśmy poprawkę 
dotyczącą skreślenia tego – przedsiębiorców, usłu-
godawców, wszystkich tych, których obejmuje ta 
ustawa, do tego, żeby uprawiano tę propagandę 
przy kasach, w kasach, bo w niektórych przypad-
kach to kasa ma to drukować, a tam, gdzie ona nie 
drukuje, to ta informacja ma być obok kasy. W tych 
wszystkich przypadkach, kiedy z różnych powo-
dów nie dostaje się przy kasie faktury, rachunku, 
bo np. są one przesyłane, ten przedsiębiorca i tak 
ma dostarczyć tę propagandę.

Kończąc, chcę powiedzieć, żebyście państwo 
wzięli się za robotę, a nie za propagandę, bo, wie-
cie, ludzie w Polsce są mądrzy i jak widzą, że ktoś 
dobrze pracuje, dobrze działa, to oni to nawet do-
ceniają i nie trzeba im tego w kółko gadać, pisać 
na rachunku, na fakturze, na bilbordzie, mówić 

w spocie telewizyjnym, radiowym itd. Wiecie, 
kiedy to trzeba mówić, kiedy to trzeba powtarzać, 
kiedy to trzeba pisać na tych wszystkich plaka-
tach, ulotkach, banerach, bilbordach i informo-
wać w spotach? Tylko wtedy, kiedy nie potrafi się 
rządzić, nie potrafi się pracować, nie ma efektów 
i trzeba te efekty wmówić ludziom. Tu też chce-
cie wmawiać ludziom, że dobrze rządzicie. Ale ta 
ustawa –tak jak poprzednia, prawo energetyczne, 
i jeszcze poprzednia, nazwana w skrócie gazową 
– jest dowodem tylko i wyłącznie na to, że rządzić 
nie potraficie i tych rządów w efekcie nie ma. I na 
to zgody być nie może. A więc ten art. 2 musi być 
usunięty z tej ustawy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została…
A, przepraszam, jeszcze pan senator Jerzy 

Chróścikowski.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

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

Dzwonił przed chwilą pan Bierecki, że chce się 
dopisać do głosu, a nie jest zapisany.

(Głos z sali: To…)
Dobrze?
Szanowni Państwo, ja chcę podziękować rzą-

dowi, że podjął taki wysiłek. Może on jest za mały 
jak na oczekiwania, na tę inflację, która jest, ale 
jakiś wysiłek jest podjęty. To, że my jako rolnicy 
po części z tego skorzystamy… Jak mówimy o tar-
czach, które chronią konsumentów, które chro-
nią również rolnictwo… Mój związek rolniczej 
„Solidarności” wystąpił do pana premiera o to, 
żeby… Skoro mówi się o różnych tarczach, to niech 
to też będzie tarcza, która jasno mówi, którą część 
rolników obejmuje i która daje możliwości… Można 
powiedzieć, że obejmuje wszystkich obywateli, 
w związku z tym na pewno jest tam element odno-
szący się i do rolnictwa. W przypadku obniżki VAT 
na nawozy rzeczywiście jest to jakaś ulga, ale ona 
nie rekompensuje nam tych cen, które w związku 
z podnoszeniem cen gazu, o których już tu wcze-
śniej dyskutowaliśmy i dzisiaj dyskutujemy, które 
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wpływają… Nie do końca jest tak, jak tu opozycja 
mówi, że to jest wina rządu. Wspominał tu już po-
przedni przedmówca, pan minister, który mówił 
o tym, że to jest wina Putina, nazwijmy to wprost, 
jest to wina Unii Europejskiej, która nie słucha, 
nie realizuje tych postulatów, które my wielokrot-
nie zgłaszamy… Do czego doprowadziła ta sytuacja 
w tej chwili… 

Cena gazu jest bardzo istotnym składnikiem 
przy produkcji nawozów. Rzeczywiście nawozy, 
jak kosztowały, powiedzmy, tysiąc coś z grosza-
mi, tak teraz kosztują, w zależności od tego gdzie, 
czasem trochę mniej, ale już blisko 4 tysiące. Ta 
cena jest tyle razy wyższa, że te 23% nam tego nie 
rekompensuje, stąd występowaliśmy już wiele 
razy do rządu, dzisiaj też do pana ministra kieru-
ję wniosek, żeby zastosować mechanizm wspar-
cia, znaleźć środki na rekompensaty dla rolników 
z tytułu wzrostu cen nawozów. Jest taki mecha-
nizm, który dobrze się sprawdza przy dopłacie do 
paliwa rolniczego. Rolnicy, którzy zakupią nawozy, 
tak jak w przypadku paliwa rolniczego mogliby do-
stać rekompensatę. Już o tym mówimy w Brukseli, 
minister i wicepremier występuje do Brukseli, 
mówiąc o tym, żeby była zgoda na to, żeby jednak 
rekompensować rolnikom. To może spowodować 
oczywiście obniżkę kosztów produkcji, a zarazem 
niepodnoszenie cen, niepowodowanie takiej infla-
cji. Bo jeżeli my będziemy płacić takie ceny, 4 tysią- tysią-tysią-
ce za saletrę, tyle razy więcej, no to przepraszam, 
ale musi zdrożeć zboże, musi zdrożeć rzepak, inne 
produkty muszą zdrożeć, bo nie ma wyjścia przy 
takich kosztach. Będzie to się przekładało na infla-ędzie to się przekładało na infla-na infla-
cję. Jeżeli nie zastosujemy i Komisja Europejska nie 
zauważy tego tematu… Bo to nie jest problem tylko 
Polski, to jest problem europejski, bo ceny nawo-
zów w całej Europie poszły w górę. 

W związku z tym wnosimy również o zastoso-
wanie takiego mechanizmu, który proponujemy, 
podobnie jak jest zwrot akcyzy w paliwie rolni-
czym, czyli: faktura, zakupił nawozy… To nie ma 
być dla każdego rolnika, czy sieje, czy nie sieje, tyl-
ko dla konkretnego rolnika, który koszty ponosi, 
żeby to zrealizować… Takie propozycje składają 
izby rolnicze, składa związek „Solidarność” rolni-
ków, inne związki składają. Rozważcie taką możli-
wość, bo to jest działanie antyinflacyjne, żeby nie 
podnosić cen surowców rolniczych, co potem skut-
kuje dalszym wzrostem cen.

W przypadku mleka, jak tu pan minister, pan 
dyrektor mi wyjaśniają, nie będzie straty dla rol-
ników. Jak ja słucham rolników, to jednak nie do 

końca tak jest, są tu różnice zdań. Myślę, że rol-
nicy potrafią liczyć, i oni mówią, że rzeczywiście 
będą mieli pewne straty, bo nie odpiszą sobie tego 
podatku VAT, bo koszty innych składników, które 
dokupują do gospodarstwa jako te, które podlega-
ją zwrotowi VAT… Teraz chwilowo ten VAT nie jest 
naliczany, ale oni płacą jeszcze inne… I teraz będzie 
wychodziło, że mniej będą mogli odpisać tego VAT, 
bo jeśli go nie nadpłacili, to nie… A cena i tak będzie 
tą samą ceną co z VAT, w związku z tym, jeśli ma 
być ta sama cena co z VAT, no to pytanie jest właści-
wie… Czy rzeczywiście stracą, czy nie stracą? Jest 
wiele uwag od rolników, dzwonią tutaj ze spółdziel-
ni mleczarskich, tłumaczą, że rzeczywiście to może 
nie będzie dobry system. Nie wiem, sprawdzimy, 
zobaczę te wypowiedzi, które tutaj pan dyrektor 
przedstawił. Ponoć jest też zrobiona przez mini-zrobiona przez mini-
sterstwo rolnictwa jakaś wykładnia w tej sprawie, 
do nas nie dotarła, stąd dzieliłem się tymi pytania-
mi… Jeśli jest tak, jak pan dyrektor przedstawia, 
że to będzie neutralne i że to będzie jeszcze z ko-
rzyścią dla tych rolników, no to przyjmijmy, że tak 
jest, ale gorąca prośba o podjęcie dalszych działań 
w tym celu, żeby obniżać inflację przez właśnie ob-
niżanie kosztów produkcji i nie ciągnąć tego łańcu-
cha dalej bez przerwy.

To tyle, co bym chciał powiedzieć. Dziękuję 
jeszcze raz rządowi, że podejmuje te działania, 
oczywiście też z uwagi na interwencję organiza-
cji rolniczych, związków, które domagają się, żeby 
obniżać inflację. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Grzegorza Biereckiego –zdalnie.

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie będę się odnosił do całości ustawy, znako-

micie pan minister ją zaprezentował. Myślę, że on 
także odniesie się do tej dyskusji. Ale poruszyły 
mnie bardzo wypowiedzi senatora Kleiny i sena-
tora Szejnfelda dotyczące rzekomej propagandy 
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zawartej w tej ustawie. Panowie senatorowie za-
pominają o istotnym narzędziu, które uchwalali-
śmy w wielu ustawach podatkowych. A przecież 
mamy tutaj do czynienia właśnie z ustawą podat-
kową, ustawą, która ma wpływać na sposób po-
boru podatków, na ich wysokość i wreszcie też na 
zachowania podmiotów zobowiązanych do uisz-
czania podatku. Te tzw. miękkie narzędzia, które 
mają wpływać na to, aby ten podatek był oferowa-
ny – mówię w cudzysłowie – jako ulga dla konsu-
mentów, są typowymi narzędziami w przypadku 
rozwiązań w ustawach podatkowych zalecanymi 
przez OECD. To są narzędzia, które można by na-
zwać rodzajem społecznej kontroli, społecznej pre-
sji na podatników czy na tych, którzy oferują dobra, 
które mają być zwolnione z opodatkowania.

Tego typu narzędzia przyjmowaliśmy przecież 
w przypadku ustaw dotyczących podatku dochodo-
wego od osób prawnych. Czyli firmy zobowiązane 
są do pełnej transparentności, do informowania 
o swojej strategii podatkowej, tak aby opinia pu-
bliczna mogła wywierać presję na właściwe za-
chowania podatkowe. Teraz, kiedy rząd obniża 
podatki, to szczególnie ważny moment, aby kon-
sumenci mogli reagować w przypadku, w którym 
byłaby próba przejęcia części tej obniżki przez pod-
mioty działające na rynku.

Tak że proszę przyjąć tę moją uwagę, Panowie 
Senatorowie, jako życzliwe wskazanie i próba wy-
prowadzenia was z błędu.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze. Dziękuję.
Pan senator Kleina.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 

panu senatorowi Biereckiemu za te uwagi co do 
mojego wystąpienia i w ogóle co do tej ustawy o ob-
niżeniu podatku VAT. Ale prosiłbym też pana se-
natora, żeby odniósł się do… aby rzeczywiście te 
przepisy dotyczące podatku VAT były podobne dla 
wszystkich odbiorców różnego rodzaju produktów, 
które są w ustawie wymienione, aby tutaj rzeczy-
wiście zapanowała jakakolwiek sprawiedliwość.

A mówienie, że istotnym elementem całej tej 
ustawy… A pan senator Szejnfeld to wyraźnie po-
kazał, że połowa ustawy dotyczy sposobu informo-
wania społeczeństwa o tych obniżkach. Ten sposób 
informowania to będzie dodatkowy koszt. I na to 
chcę zwrócić uwagę, że po prostu ludzie dzisiaj 
oczekują rzeczywiście obniżek, a nie informacji, 
że zmniejszono czy obniżono podatek VAT w przy-
padku tego czy innego produktu. Bo to general-
nie wiedzą. Ale chcą wiedzieć, że każdy produkt, 
który jest dokładnie taki sam, ma dokładnie taki 
sam VAT. I to jest chyba najważniejsza informa-
cja, jaka powinna docierać do obywateli. Tak więc 
chodzi o to, żeby wszystkich traktować tak samo, 
żeby traktować ich sprawiedliwie, żeby nie dzie-
lić społeczeństwa, narodu na lepszych i gorszych, 
tylko dlatego, że ktoś mieszka w lepszym miejscu, 
lepiej, że tak powiem, przygotowanym do odbioru 
różnego rodzaju produktów. I to jest sprawa, wy-
daje mi się, tutaj najważniejsza. Możliwe, że lepiej 
by było gdyby ten podatek nie był obniżany aż o tyle 
procent. Może mniej, jeżeli państwa na to nie stać. 
Ale niechby był sprawiedliwie rozłożony pomię-
dzy wszystkich tych, którzy mają z niego korzystać.

I druga kwestia. Wydaje mi się, że to powin-
na być sprawa zawsze najważniejsza, żeby rząd, 
szczególnie minister finansów, pokazywał, jakie 
wydatki racjonalizujemy w tych trudnych czasach, 
gdzie obniżamy wydatki. Tak jak jest wzrost bu-
dżetu kancelarii premiera o kilkadziesiąt procent 
rok do roku, jak ten absurdalny wydatek dotyczący 
wykupienia spółki energetyki jądrowej… Przecież 
to wszystko powoduje wzrost inflacji. Wzrostu in-
flacji nie powodują podatki, tylko inne działania, 
także te wewnętrzne, powody nie są tylko zagra-
niczne. Wydaje mi się, że gdyby rząd dostrzegł te 
wewnętrzne, rządowe przyczyny inflacji, to byliby-
śmy w dużo lepszym miejscu, niż jesteśmy.

Ja zapytałem też o  jeszcze jedną sprawę. 
Pytałem, czy rząd koordynował 2 ustawy, które 
dzisiaj przyjmujemy: ustawę o VAT i tę ustawę 
o pomocy, która była wcześniej, a o której mówiła 
pani marszałek Koc. I co się okazuje? Że te usta-
wy nie są skoordynowane w żaden sposób, że to 
jest tak, jakby każdy sobie to robił: tutaj minister 
finansów coś robi, a tam robi coś minister właści-
wy do spraw gospodarki. No, państwo nie może 
tak funkcjonować. Może takie sprawy powinny 
być nawet w jednej ustawie, a przynajmniej po-
winny być skoordynowane, tak żeby wywoły-
wały taki skutek, jakiego oczekujemy, i żeby nie 
było tak, że każdy zaczyna wyrywać swój kawałek 
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terytorium. Później prywatnie powiem panu sena-
torowi Chróścikowskiemu o tym przypadku mleka, 
o którym wspomniał. Bo oczywiście rolnicy na tym 
nie stracą, ale absurd polega na tym, że jeżeliby 
sprzedawał to mleko… Jakaś mleczarnia, która sku-
piła mleko od rolnika z podatkiem ryczałtowym, na 
fakturę RR, musi sprzedać je taniej – jeżeli nie chce 
narzutów, różnych zysków sobie doliczać – niż ku-
piła. Tak jest w tej ustawie. Rolnik na tym ostatecz-
nie nie traci, ale nabywca powie: panie rolnik, ja od 
pana nie kupię mleka, bo idę do mleczarni i kupię 
je taniej. To wynika z tych przepisów, w taki sposób 
skonstruowanych.

Tak więc czasami warto po prostu nad tym 
wszystkim trochę więcej myśleć, koordynować to 
i sprawę doprowadzać do końca. Jeśli chodzi o to 
mleko, to mówię tylko o takim przypadku – bo 
oczywiście zaraz minister będzie to prostował itd. 
– jeżeliby mleczarnia odsprzedawała je konsumen-
towi ostatecznemu bez naliczania zysku. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Pęcherz, Komarnicki, Gromko, Łuczak, Szwed, 
Durlak, pani senator Gorgoń-Komor i  senator 
Tyszkiewicz złożyli swoje przemówienia w dys-
kusji do protokołu*.

Nie ma wniosków, tak? Tak.
Zamykam dyskusję.
W dyskusji senatorowie nie zgłosili wniosków 

o charakterze legislacyjnym, ale komisje przed-
stawiły odmienne wnioski. Proszę zatem Komisję 
Gospodarki Narodowej i  Innowacyjności oraz 
Komisję Budżetu i Finansów Publicznych o usto-
sunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bez-
pośredniego oraz ustawy o krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 609, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 609 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi, pana senatora Jerzego 
Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

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

Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie w sprawie 
procedowanej ustawy o zmianie ustawy o płatno-
ściach w ramach systemów wsparcia bezpośred-
niego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Ustawa została uchwalona 13 stycznia 2022 r. 
Myśmy rozpatrywali ją wczoraj na posiedzeniu ko-
misji. Komisja po krótkiej dyskusji przyjęła wnio-
sek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Jeśli chodzi o zakres tej ustawy, to można by 
powiedzieć trochę o  historii. Tutaj muszę po-
dziękować panu ministrowi, wicepremiero-
wi Kowalczykowi, który rzeczywiście odtworzył 
możliwość sfinansowania dodatkowymi pieniędz-
mi z budżetu państwa, bo to nie są środki unijne. 
Kiedyś przyznano możliwości dopłat do produkcji, 
tzw. 10 plus 2, tak ogólniej mówiąc, i to pozwalało 
z budżetu państwa to finansować. Szkoda, że tak 
późno. Pamiętamy tę wielką debatę, kiedy wpro-
wadzaliśmy program na lata 2013–2020. I ja z tej 
mównicy dość ostro wypowiadałem się, dość kry-
tycznie, gdyż wtedy, za rządów jeszcze poprzed-
niej koalicji PO–PSL, zapadła decyzja, która mówiła 
wyraźnie, że nie stać nas na te wysokie dopłaty, nie 
stać nas, żeby to uruchamiać. Wtedy to chyba po-
dawałem, że ogólnie roczne straty – bo to dotyczy 
nie tylko tej płatności, ale i pozostałych – wyno-
szą 1,5 miliarda. Ja przeliczyłem to na lata, przez 
ile lat jako rolnicy tracimy możliwość tej dopłaty. 
Niestety wtedy nie słuchano mnie, nie realizowa-
no tego. Poprzednio to też jakoś przeszło i też to 
nie funkcjonuje, nie jest ujęte w rozwiązaniach na 
lata 2013–2020.

Teraz widzę, że pan wicepremier znalazł spo-
sób na to, żeby już teraz wprowadzić w tym roz-
wiązaniu przepis, który daje możliwość przyznania 
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przejściowego wsparcia krajowego, tj. wprowadze-
nie uzupełniającej płatności podstawowej. To jest 
może nie tak duża kwota, która pozwala dofinan-
sować rolników, ale zawsze jest to jakieś wsparcie. 
Budżet państwa zabezpieczył na to 400 milio-
nów zł. To będzie pomoc dla rolników, którzy posia-
dają gospodarstwa o wielkości do 30 ha. Oni będą 
mogli składać wnioski. Zapowiada się, że w przy-
szłym roku będzie możliwość składania wniosków 
dla gospodarstw do 50 ha. To jest kwota 400 mi-
lionów, a średnio na gospodarstwo, jak pan mi-
nister publicznie cytował, przypadnie ok. 400 zł. 
Licząc na hektar, to wychodzi średnio – tak poda-
wano – ok. 40 zł do 1 ha. Jeśli ktoś te dopłaty ma 
jeszcze dodatkowo dostać, to, myślę, jest to jakaś 
rekompensata w celu podniesienia wskaźnika na-
szej średniej unijnej, co będzie pozwalało rzeczywi-
ście wykazać, że będzie troszkę więcej możliwości 
i szybciej dojdziemy do średniej unijnej. Jest to ja-
kiś jeden z elementów. I dziękuję panu premierowi, 
że zauważa tutaj te możliwości w ramach prawa 
Unii Europejskiej. Zwracam uwagę, że rząd może 
miałby bardzo szczere chęci i wsparłby finansowo, 
ale wszędzie są ograniczenia w ramach wspólnej 
polityki rolnej. Tak jak tutaj mówili przedmówcy, 
ministrowie, jest ta konkurencyjność, tylko wzglę-
dem Polski nie do końca jest konkurencyjność, bo 
my nadal mamy niskie płatności, nadal nie kon-
kurujemy z tymi płatnościami przynajmniej na 
poziomie średniej europejskiej. Stąd uważamy, że 
każda możliwość, dzięki której wesprzemy rolnic-
two, daje szansę większej konkurencyjności.

Bardzo dziękuję i proszę w imieniu komisji 
o poparcie ustawy, gdyż to jest rozwiązanie, które 
rzeczywiście przynajmniej w części to rekompen-
suje. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Nie ma pytań. Dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister rol-
nictwa i rozwoju wsi.

Czy pan minister Rafał Romanowski pragnie 
zabrać głos w sprawie ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski: Dziękuję ser-
decznie, Panie Marszałku.)

Rozumiem, że nie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski: Nie.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że panowie senatoro-

wie Godyla, Łuczak, Szwed i Łyczak zgłosili swoje 
wystąpienia do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
pierwszej części posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr  612, a  sprawozdania komisji – w  drukach 
nr 612 A i 612 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności oraz Komisji 
Środowiska, pana senatora Zdzisława Pupę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ZDZISŁAW PUPA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Wczoraj Komisja Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności oraz Komisja Środowiska roz-
patrzyły zawartą w druku nr 612 ustawę o zmia-
nie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych 
ustaw. Pozwolicie państwo, że przybliżę materię 
ustawy, o której dyskutowano.

Jak już powiedziałem, ta ustawa dotyczy prawa 
wodnego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany 
zawarte w  ustawie obejmują ustawę – Prawo 
wodne z dnia 20  lipca 2017 r., ustawę z 19  lip-
ca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i  jego ochronie, udziale 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko oraz niektó-
rych innych ustaw, a także ustawę z dnia 13 lutego 
2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw.

Jak zauważyło nasze Biuro Legislacyjne, doko-
nuje się tą ustawą rozszerzenia regulacji przejścio-
wych celem przesądzenia, który reżim prawny ma 
znaleźć zastosowanie w przypadku postępowania 
dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach wydawanych dla elektrowni jądrowej 
wszczętego przed 2018 r., tj. przed dniem wejścia 
w życie pierwszej ze zmienianych ustaw.

Należy podkreślić, że jedyne postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla elektrowni jądrowej zosta-
ło wszczęte na wniosek inwestora, czyli Polskich 
Elektrowni Jądrowych Sp. z o.o. Ten wniosek został 
złożony w 2015 r. Organ właściwy w sprawie wyda-
nia decyzji środowiskowej na podstawie przepisów 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
zobligowany był do zawieszenia postępowania do 
czasu złożenia przez inwestora raportu o oddzia-
ływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związ-
ku z tym postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla wymie-
nionych inwestycji jest zawieszone od 2016 r.

W okresie zawieszenia postępowania wielo-
krotnie i znacząco zmieniały się przepisy, na pod-
stawie których działają organy właściwe w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach, a przepisy przejściowe towarzyszące tym 
zmianom nie zawsze uwzględniały specyfikę za-
wieszonego postępowania w sprawie decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni 
jądrowej. W związku z tym, jak częste i głębokie 
były zmiany przepisów, organy administracji pu-
blicznej, które uczestniczą w procesie wydawania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach elek-
trowni jądrowych, były zobligowane do stosowania 
przepisów w wersji nieaktualnej, niespójnej z in-
nymi regulacjami oraz niezgodnej z bieżącą wolą 
ustawodawcy. To wszystko może mieć negatywny 
wpływ na sprawność prowadzonego postępowa-
nia oraz trwałość wydawanych w nim aktów ad-
ministracyjnych, co należy uznać za niewłaściwe, 
zwłaszcza mając na uwadze rozmiar i znaczenie 
inwestycji. W związku z powyższym za zasadne 
uznano wprowadzenie przepisów aktualizujących 
stan prawny, który ma być brany pod uwagę przy 
wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach elektrowni jądrowej. I przesądzono, że 

w tym postępowaniu pod uwagę brać należy prze-
pisy, które orzekające organy stosują wobec każdej 
innej inwestycji, zamiast przepisów w brzmieniu 
sprzed 6 lat. Wejście w życie regulacji nie wyłącza 
w żaden sposób konsultacji społecznych i udziału 
społeczeństwa w wydawaniu tej decyzji ani moż-
liwości jej skarżenia.

Przypomnę, że projekt ustawy został wniesiony 
przez grupę posłów 8 grudnia 2021 r. Za projektem 
tej ustawy głosowało 249 posłów, 182 było przeciw, 
a 10 wstrzymało się od głosu.

Należy też zauważyć, że w trakcie debaty nad tą 
ustawą na wczorajszym posiedzeniu komisji pełno-
mocnik rządu, pan Piotr Naimski odpowiadał na 
liczne pytania dotyczące treści ustawy, zasadności 
wprowadzanych nią zmian oraz przebiegu procesu 
legislacyjnego, a także przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie elektrowni jądrowej oraz odpo-
wiedzialnej za tę inwestycję spółki. Na liczne pytania 
senatorów odpowiadała również przedstawicielka 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wy-
tłumaczyła, że status strony nie będzie dotyczył jedy-
nie osób mających prawo do gruntów w odległości 
100 m od inwestycji – to jest bardzo ważne – bo bę-
dzie wyznaczany na podstawie zasięgu potencjalnych 
oddziaływań na środowisko. Na pewno będzie to, jak 
zapewniła, nie mniej niż 8 gmin wskazanych przez 
inwestora. Projekt nie wyłącza też stosowania kon-
wencji z Espoo, czyli konsultacji z innymi państwami. 
W toku posiedzenia głosu udzielono także mieszkań-
com Słajszewa – miejscowości znajdującej się w po-
bliżu preferowanej lokalizacji elektrowni jądrowej.

Należy zauważyć, że wniosek o odrzucenie 
ustawy nie uzyskał większości głosów, zaś wnio-
sek o  przyjęcie ustawy bez poprawek uzyskał 
większość. Rekomenduję Wysokiemu Senatowi 
przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
A  teraz proszę sprawozdawcę Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, pana senatora 
Stanisława Gawłowskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
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Obradowaliśmy dzisiaj i  nie mieliśmy tyle 
szczęścia, ile wczoraj miały połączone komisje śro-
dowiska i gospodarki, bo na posiedzeniu komisji 
nie pojawił się ani poseł sprawozdawca, ani pan 
minister, ani żaden inny przedstawiciel rządu. Ale 
rozumiem, że nie ma takiego zwyczaju, że urzędni-
cy lekceważą parlament. Minister jest urzędnikiem 
i ma obowiązek stawić się na posiedzenie komisji. 
To nie jest jego łaska.

A odnosząc się tylko i wyłącznie do sprawozda-
nia – w takim zakresie, w jakim mogliśmy się po-
ruszać, bo nie było ani autora projektu ustawy, ani 
żadnego przedstawiciela rządu… Najpierw chciał-
bym zauważyć, że ustawa – i taką dyskusję pro-
wadziliśmy dzisiaj na posiedzeniu komisji – ma 
mylną nazwę, bo jest to ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo wodne i niektórych innych ustaw, ale tak 
naprawdę dotyczy ona 1 projektu, który jest reali-
zowany, a właściwie 1 decyzji. Chodzi o decyzję do-
tyczącą przygotowania raportu oddziaływania na 
środowisko dla potencjalnie budowanej w Polsce 
w przyszłości elektrowni jądrowej czy bloku elek-
trowni jądrowej.

Wczoraj na posiedzeniu komisji pan minister 
powiedział, że rządowi zależy na czasie. Chciałbym 
tylko przypomnieć, że ten rząd rządzi w Polsce 
7 lat. Jeśli zarząd, który najpierw działał w ramach 
PGE EJ1 – teraz to się nazywa Polskie Elektrownie 
Jądrowe – przez 7 lat mógł wypełnić zobowiązania 
wynikające z decyzji, jaką nałożył generalny dyrek-
tor ochrony środowiska na inwestora, czyli w czę-
ści dotyczącej przygotowania raportu… 7 lat to było 
za mało na to, żeby przygotować dokumentację tyl-
ko w części dotyczącej raportu, więc jedyny urobek 
jest taki, że przygotowano projekt ustawy, który 
ma de facto skasować to postanowienie, tę decy-
zję wydaną przez generalnego dyrektora, nakła-
dającą obowiązek i określającą zakres, jaki należy 
przygotować dla czynności związanych z raportem 
oddziaływania.

Oczywiście zgadzam się z  tym, że rząd PiS 
po drodze wielokrotnie zmieniał przepisy, rów-
nież w tej części dotyczącej ustawy o informacji 
o środowisku, udziale społeczeństwa i ocenach 
oddziaływania na środowisko. Ta zmiana, na któ-
rej rządowi zależy, dotyczy tego, że odstępujemy 
od tego, że w przypadku inwestycji znacząco ne-
gatywnie oddziałującej na środowisko każdy, kto 
ma interes prawny – a to już jest zdefiniowane 
nie tylko w Polsce, ale w Europie – może przystą-
pić do procesu, być stroną i mieć zachowane pra-
wo do sądu. Te przepisy, które wprowadzono do 

ustawy ocenowej, de facto odbierają znaczącej czę-
ści Polaków, ale nie tylko, choć tu odnoszę się tylko 
i wyłącznie do Polaków, prawo do sądu.

Dzisiaj nie, więc odwołam się jeszcze raz do 
wczorajszego posiedzenia – ja dzisiaj na posiedze-
niu komisji sam cytowałem słowa pana ministra 
i pani dyrektor – w trakcie którego to posiedzenia 
usłyszeliśmy, że każdy będzie mógł wnieść swoje 
uwagi, ale de facto prawo do sądu, czyli zaskarża-
nia decyzji, będą mieli nie właściciele nieruchomo-
ści położonych 100 m od zlokalizowanej inwestycji, 
ale mieszkańcy 8 gmin. Przyznam szczerze, nie 
znam klucza. Nie ma żadnego logicznego, formal-
nego, prawnego wytłumaczenia, które mówiłoby 
o tym, że uzasadnione jest wskazanie 8, 9, 12 gmin 
albo 2 gmin, dlatego że tego typu inwestycje, każ-
dy z nas to wie, w przypadku potencjalnej awarii 
mają zasięgi oddziaływania liczone w tysiącach ki-
lometrów. Tak więc tutaj wprost nie ma możliwo-
ści ograniczenia prawa do sądu tylko i wyłącznie 
do kilku mieszkańców, do kilku gmin, tylko każ-
dy w przypadku tego typu inwestycji ma prawo 
wnieść swoje uwagi.

Oczywiście mam świadomość tego, że organ 
wydający decyzję środowiskową będzie zasypany 
różnego rodzaju uwagami, każdą z tych uwag bę-
dzie musiał przeanalizować, ustosunkować się do 
niej, odnieść się do niej, albo ją przyjąć, albo odrzu-
cić. To jest gigantyczna praca. Ale przedsięwzięcie 
jest gigantyczne i gdyby tych 7 lat nie zmarnowano, 
to ta praca byłaby już dawno wykonana, te doku-
menty byłyby już w całości złożone.

Niemniej, dyskutując dzisiaj na posiedzeniu ko-
misji, doszliśmy również do wniosku, że tego typu 
odrzucenie, przyjęcie tego projektu ustawy i pójście 
w trybie dzisiaj obowiązujących przepisów spowo-
duje w naszym przekonaniu ewidentne narusze-
nie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przed-
sięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Ja 
państwu, żeby nie zanudzać, przeczytam tylko 
fragmenty z 2 artykułów. Art. 1 ust. 2 lit. e: „Do ce-
lów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące 
definicje: «zainteresowana społeczność» oznacza 
społeczeństwo, które jest lub może być dotknięte 
skutkami lub ma interes w procedurach podejmo-
wania decyzji dotyczących środowiska, o których 
mowa w art. 2 ust. 2. Do celów niniejszej definicji 
organizacje pozarządowe działające na rzecz ochro-
ny środowiska i spełniające wymagania przewi-
dziane w prawie krajowym uważane są za mające 
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interes w tym zakresie”. Jeszcze raz zacytuję to 
krótkie zdanie: „«Zainteresowana społeczność» 
oznacza społeczeństwo, które jest lub może być do-
tknięte skutkami”. To po pierwsze. Chciałbym, że-
byście państwo tutaj w Wysokiej Izbie to zauważyli.

Po drugie, pozwolę sobie przeczytać art. 11 tej-
że dyrektywy: „Państwa członkowskie zapewnia-
ją, by zgodnie z odnośnym krajowym systemem 
prawnym członkowie zainteresowanej społeczno-
ści, mający wystarczający interes lub ewentualnie 
podnoszący naruszenie prawa, gdy administra-
cyjne procedury prawne państwa członkowskiego 
wymagają tego jako warunku koniecznego, mieli 
dostęp do procedury odwoławczej przed sądem lub 
innym niezależnym i bezstronnym organem usta-
nowionym ustawą, by zakwestionować materialną 
lub proceduralną legalność decyzji, działań lub za-
niechań, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej dy-
rektywy dotyczących udziału społeczeństwa”. I tak 
naprawdę z tych przepisów wprost wynika, że je-
żeli przyjmiemy to, czego oczekuje de facto rząd… 
Bo ustawa jest poselska, ale wczoraj pan minister 
przyznał się, że rząd chciał skrócić procedurę, nie-
zgodnie z regulaminem Rady Ministrów – to już 
kolejny raz i do takich rzeczy w wykonaniu tego 
rządu należy się już przyzwyczaić – i dlatego jest 
to inicjatywa poselska, inaczej musieliby prowadzić 
konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy. 
Chcę więc wyraźnie powiedzieć, że rząd, idąc tym 
trybem, de facto zablokuje możliwość budowy elek-
trowni jądrowej w Polsce, pierwszego bloku elek-
trowni jądrowej w Polsce, dlatego że ten spór nie 
zostanie zakończony prawomocną decyzją, tylko 
ktokolwiek będzie mógł zaskarżyć, np. do TSUE, 
naruszenie przepisów prawa europejskiego. To, co 
przeczytałem, ewidentnie świadczy o tym, że pra-
wo europejskie zostanie tu naruszone. W tej sytu-
acji, jako ludzie odpowiedzialni za procesy, które 
dotyczą wszystkich potencjalnie ważnych inwesty-
cji w Polsce, nie mamy innego wyboru jak tylko 
pomóc rządowi – nawet jeżeli w rządzie nie mają 
tej wiedzy i nie potrafią z niej skorzystać w spo-
sób właściwy – i zgłosić wniosek o odrzucenie tego 
projektu ustawy w całości.

Nie ukrywam, że bardzo starałem się naprawić 
tę ustawę, przygotować do tej ustawy poprawki, 
ale żeby przygotować poprawki, musiałbym naj-
pierw zacząć od tytułu, a właściwie zatytułować 
tę ustawę tak: o ograniczeniu dostępu Polaków do 
informacji o środowisku dla budowanej elektrow-
ni jądrowej. Taki tytuł byłby tu właściwy. Potem 
należałoby wnieść o skreślenie art. 1, art. 2 i art. 3. 

Zostałby tylko jeden artykuł, art. 4, ale on brzmi: 
„Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym 
po dniu ogłoszenia”. A więc w tej sytuacji nie ma co 
robić szopki, tylko trzeba rzeczy nazwać po imie-
niu i powiedzieć: tej ustawie nie należy nadawać 
dalszego biegu, w interesie projektowanej inwe-
stycji, czyli budowy pierwszego bloku jądrowego 
w Polsce, bo ona definitywnie zablokuje realizację 
tego przedsięwzięcia na wiele lat. Być może o to 
chodzi, ale wtedy trzeba by powiedzieć, że rząd – 
tak jak przez 7 lat udawał, że realizuje inwestycję 
– nie ma zamiaru realizować jej dalej. W związku 
z tym wszystkim komisja wnosi o odrzucenie tego 
projektu w całości.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Nie widzę zgłoszeń takich pytań.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców 
projektu ustawy został upoważniony pan poseł 
Krzysztof Tchórzewski.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos?
(Głos z sali: Nie ma pana posła.)
Nie ma pana posła. Tradycyjnie posłowie nie 

przychodzą na posiedzenia Senatu.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Pytam pana mi-
nistra Piotra Naimskiego.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Piotr Naimski: Panie Marszałku, 
Wysoka Izbo, ja bardzo krótko, jeżeli pan marsza-
łek pozwoli…)

Jeżeli można, Panie Ministrze, proszę bardzo 
tutaj. Może będą pytania do pana.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
PIOTR NAIMSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym krótko powiedzieć.
Ta ustawa jest ustawą incydentalną. Ona po pro-ą. Ona po pro-na po pro-

stu pozwala jednemu podmiotowi – to jest spółka, 
która jest wyznaczona do zbudowania elektrowni 
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atomowej w Polsce – na kontynuowanie procesu 
przygotowania do tej inwestycji według prawa i re-
gulacji istniejących dzisiaj, a nie w roku 2015, kiedy 
spółka formalnie złożyła do Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska wniosek o wydanie pozwo-
lenia środowiskowego. W maju 2016 r. Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska sporządziła i wy-
dała spółce zakres badań środowiskowych, co au-
tomatycznie zawiesiło postępowanie w sprawie 
wniosku do chwili złożenia tego raportu. Ten ra-
port jest przygotowany. To zabrało dość dużo czasu, 
dlatego że jest on bardzo wnikliwie przygotowany 
i jest to szczególna inwestycja. W związku z tym, 
skoro raport jest już przygotowany, chcemy, żeby 
wniosek dalej był procedowany przez Generalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska, według istniejących 
regulacji, regulacji, które są zgodne z obowiązują-
cym prawem europejskim, co zostało potwierdzo-
ne w liście specjalnym do rządu polskiego – to się 
nazywa comfort letter – który był wystosowany 
przez Komisję Europejską do Polski po noweliza-
cji ustawy ocenowej, którą przeprowadziliśmy na 
wniosek Komisji Europejskiej w zeszłym roku. To 
pozwoliło nam w tej chwili przygotować się do tego, 
by to postępowanie, które jest bardzo ważnym po-
stępowaniem, przebiegało bez żadnych wątpliwości 
prawnych na forum Unii Europejskiej, co dedykuję 
panu senatorowi, który przed chwilą zabierał głos.

Wydaje mi się, że ta kwestia jest zupełnie ja-
sna. Ta ustawa nie dotyka meritum, ona nie zmie-
nia merytorycznie niczego, co dotyczy uprawnień 
stron, ale także i tych, którzy w czasie rozpatry-
wania wniosku zostaną uznani przez Generalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska za być może do-Środowiska za być może do-rodowiska za być może do-
tkniętych skutkami tej inwestycji. To jest proce-
dura, która będzie prowadzona przez generalną 
dyrekcję. Konsultacje, o których tutaj jest mowa…

(Sygnał telefonu komórkowego)
Bardzo przepraszam, Panie Marszałku, to jest 

ta elektronika…
Konsultacje dotykające także zakresu, który jest 

ujęty w dzisiejszym przedłożeniu, zostały przepro-
wadzone w związku z ustawą, która jeszcze trafi 
do Sejmu, wkrótce zresztą, a także oczywiście do 
Wysokiej Izby, ustawą, która jest dużą nowelizacją 
prawa atomowego, ustawy specjalnej. Zostało to wy-
jęte z tego dużego przedłożenia właśnie dlatego, że 
zależy nam na czasie, bo ten wniosek powinien być 
już procedowany w generalnej dyrekcji, a raport jest 
przez Polskie Elektrownie Jądrowe przygotowany.

I  to tyle, co chciałbym powiedzieć. Proszę 
Wysoką Izbę o  życzliwe potraktowanie tego 

projektu, dlatego że naprawdę to, czego usunięcie 
jest możliwe, powinniśmy jak najsprawniej usuwać 
z drogi do tego, by Polska tę elektrownię atomową 
mogła w przewidywalnym czasie mieć. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan senator Stanisław Gawłowski zgłasza się 
do pytania. Proszę bardzo.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Panie Ministrze, powiedział pan, że dyspo-
nuje pan pismem z Komisji Europejskiej, która 
akceptuje zapisy mówiące o tym, że ograniczacie 
znacząco możliwość uczestnictwa społeczeństwa 
w dostępie do sądu. Ja bardzo żałuję, że pan tego 
pisma ani wczoraj, ani dzisiaj nie przekazał, gdyż 
chętnie bym zobaczył to pismo. Bo słyszę po raz 
enty, że jest jakaś zgoda, a nie znam takiej prak-
tyki, przez 8 lat jako minister nigdy nie spotka-
łem się z tym, żeby Komisja Europejska na etapie 
projektu, zwłaszcza w tego typu przypadkach, 
odpisywała, że coś akceptuje. Jeżeli więc, Panie 
Ministrze, pan to pismo ma, to proszę przekazać 
je Wysokiej Izbie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
PIOTR NAIMSKI 

Panie Senatorze, jeżeli ma pan w tej sprawie 
zainteresowanie, to bardzo proszę wystąpić z in-
terpelacją. Odpowiemy panu na interpelację w tej 
sprawie.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Panie Marszałku, ja mam pewien kłopot. Za chwilę 
będziemy głosować nad ustawą. Pan słyszał odpowiedź 
pana ministra. Ja zadałem bardzo konkretne pytanie. 
Omawiając ustawę wcześniej jako senator sprawozdaw-
ca, odnosiłem się do dyrektywy. Pan minister w sposób 
absolutnie bezczelny mówi, że jak mam zainteresowa-
nie, to mam się zwrócić na piśmie. Panie Ministrze, 
pan przyszedł i prezentuje ustawę, i to pan ma zainte-
resowanie, i pan ma obowiązek przedstawić nam doku-
menty, jeśli jakieś pan ma. Jak pan nie chce, to niech pan 
ich nie przedstawia, ale niech pan nie kłamie. Tylko tyle.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Piotr Naimski: Chroni pana senatora 
immunitet. To tylko tyle. Dziękuję bardzo.)

Panie Ministrze, jeszcze chwilę, bo są do pana 
inne pytania.

Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mamy tutaj w Senacie tak specjalną komisję, nad-

zwyczajną, która w przypadkach, nazwałbym to, kry-
tycznych głosuje inaczej niż komisje branżowe. Taką 
hipotezę postawiłem kilka godzin temu i to się spraw-
dza – to już nie jest hipoteza, tylko praktycznie teoria.

Panie Ministrze, o ile może być opóźnione pro-
cedowanie, jeśliby propozycja tej właśnie komisji 
specjalnej troski, nadzwyczajnej do spraw klimatu, 
weszła w życie, to znaczy ustawa w takim kształcie 
zostałaby odrzucona?

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
PIOTR NAIMSKI 

Trudno jest powiedzieć, Panie Senatorze, o ile. 
Ale na pewno jest tak, że procedowanie wniosków 

według procedur, które są niespójne z tym, co obo-
wiązuje wszystkie inne podmioty zwracające się do 
głównej dyrekcji ochrony środowiska w przypadku 
wszystkich innych inwestycji… Procedowanie tego 
w sposób szczególny jest po prostu niewłaściwe. To 
jest dopiero bałagan prawny.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Gawłowski. Proszę bardzo.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Nie mam śmiałości, bo znowu zostanę pouczo-
ny, ale powiem, Panie Ministrze: nie głównej, tylko 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Minister 
powinien to wiedzieć.

Jeśli chodzi o kodeks cywilny, to może pan mnie 
pozywać, nie ma żadnych przeszkód, nie chroni 
mnie immunitet. A więc zachęcam pana do takiego 
kroku. To po drugie.

I po trzecie. Mieliście 7 lat na to, żeby złożyć do-
kumenty i wystąpić o raport. Jeżeli dzisiaj ktokol-
wiek pyta, o ile to się opóźni, to chcę odpowiedzieć: 
o 7 lat. Od 7 lat rządzicie i 7 lat nie ma raportu, 
a więc to jest ta odpowiedź: 7 lat.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: To nie było pytanie.)
Odpowiedział pan na pytanie.
Pan senator. Proszę uprzejmie.
(Głos z sali: Ale…)
Nie, pan senator się… Pan senator Piecha.

SENATOR 
WOJCIECH PIECHA 

Ja mam tu nie tyle pytanie, ile taką konkluzję.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ja bym 

prosił o zadawanie pytań.)
Dobrze, dobrze, ale… Mam minutę. Tak?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ma pan 

minutę, proszę pytać.)
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No dobrze, to wykorzystam ją. 9  listopada 
2008 r. w Gdańsku premier Donald Tusk zapo-
wiedział budowę co najmniej 2 elektrowni jądro-
wych w północno-wschodniej Polsce. Lokalizacja: 
Żarnowiec, Pomorze, Podlasie. Do 2015 r. minęło 
7 lat, nie podjęliście tej budowy, bo boicie się takich 
inwestycji. My zbudowaliśmy już przekop, tunel 
pod Świną, a wy cały czas tylko kontestujecie. Nie 
potraficie rządzić, po prostu. Dziękuję.

(Poruszenie na sali)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję. To nie było pytanie, Panie Senatorze.
Kto jeszcze? Pani senator Kochan. Proszę o py-

tanie. Minuta.
(Głos z sali: …Unia Europejska…)
Proszę nie dyskutować.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Niezależnie od tej polemiki, która toczy się na 

sali, ja chciałabym wiedzieć i mam chyba do tego 
prawo… Chciałabym zapytać pana ministra przy-
najmniej o numer oraz datę pisma kierowanego 
z Komisji Europejskiej do naszego rządu, potwier-
dzającego to, o czym mówił dzisiaj pan minister. 
Czy pan minister zechce, o co proszę, przesłać na 
ręce marszałka Senatu to pismo, żebyśmy mieli ja-
sność w tej sprawie? Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
PIOTR NAIMSKI 

Oczywiście, Pani Senator.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dobrze.
Panie Ministrze, ja mam jednak do pana proś-

bę. Jeżeli pan ma to pismo – za chwilę będzie po-
siedzenie komisji – to proszę to pismo przekazać, 
bo nie może być takiej sytuacji, że mówi pan, że 

ma pan pismo, a z tego, co słyszę, nie chce pan go 
przekazać.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
PIOTR NAIMSKI 

Panie Marszałku, oczywiście. To jest comfort 
letter, który dotyczy nowelizacji ustawy, którą 
wprowadziliśmy w zeszłym roku. Oczywiście on 
jest…

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dobrze. Dziękuję. Będzie jeszcze dzisiaj posie-
dzenie komisji, więc będzie miał pan okazję.

Pytań więcej nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Piotr Naimski: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję… A, jeszcze informuję, że 

przedstawiciel rządu zobowiązał się do udzielenia 
pisemnej odpowiedzi na pytania zadane przez pa-
nią senator Magdalenę Kochan.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Jadwigę 

Rotnicką.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Panie Marszałku, 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Panie Ministrze, 
ja krótko. Zabieram głos dlatego, że większość…)

(Rozmowy na sali)
Co tam się…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Proszę?)
Panie Senatorze…
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Porwał moją 

wizytówkę.)
(Senator Wojciech Piecha: Panie Senatorze!)
Panie Senatorze…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Co się dzieje?)
Przepraszam. Co tam się dzieje? Minuta 

przerwy…
Panie Senatorze, niech pan podejdzie do mnie…
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Porwał moją wi-

zytówkę. I to w sposób publiczny, jeszcze tak osten-
tacyjnie. I to jest minister polskiego rządu.)

(Senator Maria Koc: A pan jest senatorem.)
(Senator Wadim Tyszkiewicz: No i co?)
Proszę nie wchodzić…
(Rozmowy na sali)
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(Senator Jadwiga Rotnicka: Można, Panie 
Marszałku?)

Proszę bardzo, Pani Senator. Przepraszam, że 
przerwałem.

SENATOR 
JADWIGA ROTNICKA 

Dziękuję bardzo.
Zabieram głos, ale krótko.
Chcę się zwrócić do strony rządowej. Szanowni 

Państwo, 7 lat minęło od czasu, kiedy podjęliście 
wreszcie jakąś decyzję i to jeszcze nie z własnej 
woli, tylko rękoma posłów. To jest ustawa z przed-
łożenia poselskiego, a tutaj nie ma ani przedstawi-
ciela wnioskodawców, jest tylko pan minister, który 
broni tejże ustawy własną piersią, doprowadzając 
właściwie prawie do zamieszek na posiedzeniu na-
szej Izby.

Ja jestem wnioskodawcą, wniosek o odrzucenie 
ustawy złożyłam na posiedzeniu komisji do spraw 
klimatu i ten wiosek uzyskał akceptację. Mam na-
stępujące zarzuty do samego projektu ustawy. To 
nie jest ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne 
i przy okazji jakichś innych ustaw. Przede wszyst-
kim jest to ustawa o zmianie zapisów dotyczących 
oddziaływania na środowisko inwestycji, któ-
re mogą mieć znaczące oddziaływanie, i obrona 
przed tym, żeby społeczeństwo nie miało możli-
wości zabierania głosu w sprawach, które dotyczą 
takich inwestycji. Tam jest tego bardzo dużo. Nie 
chodzi o samą elektrownię atomową, bo jest wielu 
zwolenników budowy takiej elektrowni, ale trze-
ba podejść do tego w zupełnie inny sposób. Jest to 
nie na miejscu, bo ta ustawa jest pokrętna. Ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo wodne tak się nie… To 
powinna być ustawa o zmianie ustawy o oddzia-
ływaniu na środowisko, ustawy – Prawo wodne, 
ustawy – Prawo budowlane itd. w związku z bu-
dową elektrowni atomowej. I wtedy to byłoby ja-
sne dla nas wszystkich i dla społeczeństwa. Poza 
tym nie ma tu nikogo, z kim można rozmawiać – 
w takim sensie, żeby przedłożył rzeczywiście swo-
je racje. To wszystko to jest w tej chwili polityka. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.

Informuję, że lista… A jeszcze, tak?
Pan senator Stanisław Gawłowski. Proszę 

uprzejmie.
(Senator Stanisław Gawłowski: Ale ja mogę 

poczekać.)
Pan się zapisał?
(Senator Zdzisław Pupa: Ja ustąpię, ustąpię.)
A, pan senator Stanisław Gawłowski przed pa-

nem senatorem Pupą się zapisał. Przepraszam, 
Panie Senatorze. Po kolei, spokojnie.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Ja chcę tylko odpowiedzieć, co się działo w tym 

czasie, w którym ponoć nic się nie działo, czy-
li w  okresie rządów Platformy. Powstał wtedy 
„Program polskiej energetyki jądrowej”, bardzo 
obszerny dokument wymagający konsultacji nie 
tylko wewnątrzkrajowych, ale i międzynarodo-
wych. Kilkadziesiąt tysięcy uwag, które spłynęły 
nie tylko z Polski, ale i z Niemiec, Czech, Słowacji 
i innych krajów, pozwoliło na to, żeby przygoto-
wać ten dokument. Ten dokument został przyjęty 
przez ówczesny rząd i dopiero niedawno, w nie-
wielkim zakresie, zaktualizowany przez obecny 
rząd. To jest dokument, na podstawie którego tak 
naprawdę można przystąpić do realizacji budowy 
pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. To zrobił 
rząd Platformy. To po pierwsze.

Po drugie, została powołana spółka, która nazy-
wała się wtedy PGE EJ 1, a która wykonała cały sze-
reg prac badawczych, odwiertów itd. Przygotowała 
też dokumenty potrzebne do wystąpienia do gene-
ralnej dyrekcji. Chodzi o dokument, który nazy-
wa się KIP, karta informacyjna przedsięwzięcia. 
Na tej podstawie Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska mogła określić zakres oczekiwanego 
raportu oddziaływania na środowisko.

To działo się w czasie, gdy rządziła Platforma. 
Decyzję o tym, żeby rozpocząć cały proces przy-
gotowań dotyczących budowy elektrowni jądrowej 
w Polsce podjęto bodajże w 2010 albo 2011 r., już 
nie pamiętam dokładnie. Wtedy uruchomiono cały 
mechanizm, który wymagał najpierw przygotowa-
nia krajowego dokumentu strategicznego, potem 
uruchomienia spółki itd.

I ostatnia kwestia. Państwo z PiS tak bardzo 
krytykowaliście Aleksandra Grada za to, że był… 
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W waszym wykonaniu to jest standard, ale w na-
szym to był rzeczywiście wyjątek. On był prezesem 
spółki PGE EJ i pobierał wysokie wynagrodzenie. 
Chcę powiedzieć, że rząd PiS w ubiegłym roku za 
spółkę, którą przygotował, uruchomił Aleksander 
Grad, zapłacił 520 milionów zł. Nie pytam o to pana 
ministra, bo jest zdenerwowany, nie wiadomo na 
co, i zamiast odpowiadać, woli się wyzłośliwiać. 
To było 520 milionów, tak circa about. Więc Grad 
powinien znaleźć się w Gazelach Biznesu, bo rze-
czywiście przygotował świetny start-up, który rząd 
odkupił… Zresztą od spółek Skarbu Państwa, więc 
to była kompletnie niezrozumiała operacja, bizne-
sowo kompletnie niezrozumiała operacja. Ale rząd 
odkupił tę spółkę i zapłacił za to 520 milionów zł.

To działo się za czasów Platformy. A potem? 
Przez 7 lat plaża, nic, zero, null.

(Senator Janina Sagatowska: No i dobrze.)
No, może dobrze…

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Zdzisława Pupę.

SENATOR 
ZDZISŁAW PUPA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Są takie sprawy w życiu narodu, wobec któ-

rych powinniśmy stanąć ponad podziałami. To są 
sprawy strategiczne, to są decyzje, które będą po-
dejmowane na pokolenia. Taką decyzją był prze-
kop Mierzei Wiślanej, taką decyzją była budowa 
Centralnego Portu Komunikacyjnego i taką decyzją 
jest budowa elektrowni jądrowej. Francja posiada 
48 elektrowni jądrowych. Gdyby oni podchodzili do 
tej sprawy tak, jak my w tej chwili to robimy, praw-
dopodobnie nie mieliby żadnej elektrowni. My nie 
potrafimy się porozumieć w najistotniejszych dla 
naszego kraju sprawach.

Słuszna była wypowiedź senatora Wojciecha 
Piechy, który zwrócił uwagę, jak wyglądały przez 
te 7 lat przygotowania do budowy elektrowni jądro-
wej. To, co pan senator Gawłowski opowiada o tych, 
można powiedzieć, konsultacjach, które zostały 
przeprowadzone, o tych działaniach… Ja jestem 
przekonany, że przy bardzo sprawnym działaniu, 

nawet przy średnio sprawnym działaniu, powinni-
śmy to wykonać w ciągu maksymalnie 2 lat, 3 lat. 
Trwało to 7 lat, a dalej jesteśmy w powijakach. Te 
decyzje powinny być już dawno przygotowane, tak 
aby taka elektrownia mogła być budowana.

Dzisiaj potrzeba nam jednego, abyśmy mogli 
dalej… To nie nam, nie PiS, nie komukolwiek, ale 
narodowi sypie się, można powiedzieć, piach w try-
by. To jest niepotrzebne. To nas obywatele rozliczą 
w najbliższym czasie, w przyszłości, w perspekty-
wie kilku kadencji z tego, że albo coś zrobiliśmy, 
albo czegoś nie zrobiliśmy, albo się kłóciliśmy.

Szanowni Państwo, jest decyzja, którą należy 
podjąć po to, aby budować elektrownię jądrową. 
Nie ulega wątpliwości, że taka elektrownia jądro-
wa jest potrzebna. Stoimy, jak wszyscy widzimy, 
w obliczu krachu energetycznego. Wiemy o pro-
blemach, które w jakiś sposób pojawią się nie tyl-
ko w naszym kraju, ale również w całej Europie. 
Dlatego niezmiernie ważne jest, by decyzje były 
podejmowane sprawnie, szybko i merytorycznie. 
Myślę, że mamy teraz okazję do tego, aby taką decy-
zję, można powiedzieć, drobną, ale sprawczą, która 
będzie służyła przyszłym pokoleniom, podjąć dzi-
siaj w głosowaniu. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Wojciecha Piechę.

SENATOR 
WOJCIECH PIECHA 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja jeszcze chciałbym podać dane dotyczące 

prób wybudowania elektrowni jądrowej w Polsce. 
Ta historia sięga lat osiemdziesiątych, kiedy pod-
jęto pierwszą próbę i zlokalizowano w Żarnowcu 
pierwszą elektrownią jądrową. Niestety po 1986 r., 
po nieszczęsnym wypadku w Czarnobylu zaniecha-
no tej inwestycji. Szkoda. Szkoda, bobyśmy mieli 
elektrownię jądrową, mielibyśmy z czego starto-
wać. Bo tu nie chodzi tylko o budowę. Teraz trzeba 
także zapewnić kadry, trzeba je wykształcić. To nie 
jest takie proste.
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Później następowały próby budowy elektrowni. 
Nawet w 2011 r. miał zostać ogłoszony przetarg na 
dostawę reaktorów, jednak termin tego przetar-
gu został przesunięty. To było za czasów waszego 
rządu. Pan mówi, że wyście bardzo dużo zrobili, 
a nie mamy lokalizacji. Tak? Nie mamy lokalizacji.

(Senator Stanisław Gawłowski: Właśnie dzięki 
temu jest.)

Dzięki temu? Gdzie?
(Senator Stanisław Gawłowski: Właśnie tam, 

gdzie projektują.)
Dobrze, ale to jeszcze nie jest zakończone. Tak? 

Nie jest to jeszcze zakończone.
(Senator Stanisław Gawłowski: Zawsze za 

mało.)
Musimy to w dalszym ciągu procedować.
(Rozmowy na sali)
Dobrze. Ja nie jestem specjalistą, nie jestem 

ekspertem w tej sprawie.
Powiem jeszcze o polskiej elektroenergetyce. 

W 2020 r. polska elektroenergetyka wyproduko-
wała 157,7 TWh energii elektrycznej. Udział węgla 
w tej produkcji to 69,7%. W 2015 r. to było 83–84%. 
Zeszliśmy o 15%. Czy to jest bardzo duży sukces?

Udział OZE w produkcji energii to w tej chwili 
już 17,7%. Wzrosło znaczenie gazu. Będziemy budo-
wali też energetykę opartą na gazie, pierwsze blo-
ki gazowe w Opolu. Z tego, co się orientowałem, 
wynika, że następne też będą budowane, np. przy 
elektrowni „Rybnik”.

Dlaczego to robimy? Bo mamy przestarzałą 
energetykę węglową. Mamy chyba jeszcze 46 bloków 
dwusetkowych, które trzeba będzie sukcesywnie 
wyłączać, i to już w roku 2025, 2026, do roku 2030. 
One nie otrzymają zgody na dalszą pracę. Te bloki 
są sukcesywnie wyłączane. My musimy pozyskiwać 
energię z innych źródeł, nie tylko z wiatru, bo to jest 
niestabilne źródło. Nie tylko z solarów, bo to też jest 
niestabilne źródło. Solary pracują tylko od dziewią-
tej do piętnastej. My musimy mieć stabilne źródło 
w podstawie. Mamy parę nowych bloków, tysiącme-
gawatowych w elektrowniach węglowych. Mówię 
o Bełchatowie, o Kozienicach, o Opolu. Te bloki będą 
pracowały jeszcze sporo czasu, ale troszeczkę będzie 
brakowało energii w podstawie, dlatego próbujemy 
czy będziemy chcieli w 2033 r. wybudować… oddać 
do użytku pierwsze bloki jądrowe. I tyle w temacie.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną bę-
dzie rosło. My się bogacimy jako państwo, jako 
społeczeństwo i energii będzie nam sukcesyw-
nie brakowało. Nie możemy się oprzeć tylko na 
imporcie energii. Gdy nie wieje, to Niemcy też 

muszą pozyskiwać energię od sąsiadów, gdyż ich 
system energetyczny również tego nie wytrzymu-
je. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Ryszard Świlski, Janusz Pęcherz, Władysław 
Komarnicki, Jolanta Hibner, Mariusz Gromko, 
Aleksander Szwed, Wadim Tyszkiewicz i  Józef 
Łyczak złożyli swoje przemówienia w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
W  dyskusji senatorowie nie zgłosili wnio-

sków o charakterze legislacyjnym, ale komisje 
przedstawiły odmienne wnioski. Proszę Komisję 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisję 
Środowiska oraz Komisję Nadzwyczajną do 
spraw Klimatu o ustosunkowanie się do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o rezerwach strategicznych oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 611, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 611 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Wojciecha 
Piechę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
WOJCIECH PIECHA 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze!

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności o uchwalonej przez Sejm w dniu 
13 stycznia 2022 r. ustawie o zmianie ustawy o rezer-
wach strategicznych oraz niektórych innych ustaw.

W trakcie dyskusji został zgłoszony wniosek 
o odrzucenie ustawy. Za odrzuceniem głosowało 6 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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senatorów, przeciw było 5, nikt się nie wstrzymał, 
czyli ten wniosek uzyskał większość.

Czego dotyczy sama ustawa? Celem zmian 
jest rozszerzenie katalogu rezerw strategicznych 
tworzonych i utrzymywanych w ramach syste-
mu rezerw strategicznych. Na mocy projektowa-
nej ustawy system rezerw strategicznych zostanie 
rozbudowany o dotychczas nieuwzględnione mate-
riały wybuchowe, broń, amunicję oraz inne istotne 
części, ładunki miotające oraz wyroby i technolo-
gie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 
Celem wprowadzenia zmian jest bardziej efektyw-
ne zabezpieczenie Rzeczypospolitej Polskiej, a tak-
że jej obywateli na wypadek powstania zagrożeń.

Obowiązująca ustawa o rezerwach strategicz-
nych nie zawiera dostatecznego poziomu regu-
lacji dających możliwość szybkiego i sprawnego 
reagowania w  obszarze rezerw strategicznych 
o charakterze policyjnym lub wojskowym wobec 
dynamicznego rozwoju sytuacji kryzysowych, któ-
rych przykładem mogą być naruszenia granicy 
Polski mające charakter zorganizowany. W takim 
przypadku może zaistnieć konieczność wydania od-
powiednim służbom zgromadzonych w tym celu re-
zerw strategicznych w ilościach dostosowanych do 
sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na poszerzenie katalogu asortymen-
tu rezerw strategicznych konieczne jest wprowa-
dzenie zmian w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c tej ustawy, 
dodanie lit. d oraz wprowadzenie zmian w art. 16 
ust. 1 pkt 2 zmienianej ustawy o rezerwach stra-
tegicznych. Zmiany te mają na celu rozszerzenie 
katalogu przesłanek, które muszą spełnić przed-
siębiorcy, aby przechowywać nowe rodzaje rezerw 
strategicznych. Proponowane regulacje wprowa-
dzają również mechanizmy umożliwiające zapew-
nienie właściwego przechowywania oraz kontroli 
nowych kategorii rezerw strategicznych z uwagi 
na specyficzny ich charakter.

Proponowane zmiany w wyżej wymienionych 
ustawach mają na celu wyłączenie przepisów 
w zakresie ograniczeń i obowiązków wynikają-
cych z samych ustaw w stosunku do czynności 
podejmowanych przez Rządową Agencję Rezerw 
Strategicznych w ramach realizacji zadań usta-
wowych. Takie rozwiązanie pozwoli na sprawne 
tworzenie i utrzymywanie nowego rodzaju rezerw 
strategicznych, a także ich sprawniejsze udostęp-
nianie oraz realizację przez agencję zadań powie-
rzonych w  przypadku wystąpienia zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa. To w zasadzie tyle na te-
mat ustawy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Nie widzę chętnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister – 
członek Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Witamy prezesa Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych, pana Michała Kuczmierowskiego, 
oraz zastępcę szefa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, panią Izabelę Antos.

I chciałabym zapytać, czy przedstawiciele rządu 
chcą zabrać głos i przedstawić stanowisko rządu.

Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
IZABELA ANTOS 

Dzień dobry państwu.
Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie 

Senatorowie! Szanowni Państwo!
Ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strate-

gicznych oraz niektórych innych ustaw przewi-
duje rozszerzenie katalogu rezerw strategicznych 
o nowy asortyment: wyroby i technologie o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym objęte kon-
cesją. Celem tych zmian jest bardziej efektywne 
zabezpieczenie Polski oraz jej obywateli na wypa-
dek powstania zagrożeń. Chodzi w szczególności 
o zagrożenia o charakterze hybrydowym, które 
mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo pu-
bliczne oraz życie i zdrowie Polaków.

Aktualnie obowiązująca ustawa o rezerwach 
strategicznych nie daje dostatecznej możliwości 
szybkiego i sprawnego tworzenia rezerw stra-
tegicznych o  charakterze policyjnym lub woj-
skowym, które by były gromadzone na potrzeby 
uzupełnienia zasobów wojska i służb ochrony bez-
pieczeństwa. Dotyczy to także szeroko pojmowane-
go specjalistycznego sprzętu, który używany jest 
szczególnie przez takie służby jak Policja czy Straż 
Graniczna. Jest to asortyment takiego rodzaju jak 
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kamizelki, hełmy, gogle, tarcze ochronne, systemy 
łączności specjalnej, kombinezony pirotechniczne, 
lornetki, noktowizory czy kamery termowizyjne.

Proponowane zmiany są szczególnie istot-
ne w kontekście dynamicznego rozwoju sytuacji 
kryzysowych, których przykładem mogą być na-
ruszenia granic Polski o charakterze zorganizo-
wanym. W takich przypadkach może pojawiać 
się konieczność wydania odpowiednim służbom 
rezerw strategicznych, które będą zgromadzone 
w celu wsparcia działań tych służb.

Jeżeli chodzi o najważniejsze rozwiązania pro-
jektowanej ustawy, to katalog rezerw strategicznych 
zostanie rozszerzony o dodatkowy, już wymieniony 
asortyment. Umożliwione będzie sprawne tworzenie 
i utrzymywanie nowego rodzaju rezerw strategicz-
nych, a także ich szybsze udostępnienie. Rządowa 
Agencja Rezerw Strategicznych będzie również mo-
gła zawierać z określonymi przedsiębiorcami umowy 
o utrzymaniu zdolności produkcyjnych magazynowa-
nia określonego asortymentu lub umowy o pozosta-
waniu w gotowości do świadczenia usług. Jeszcze raz 
warto podkreślić, że nowe przepisy umożliwiają reali-
zację przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych 
zadań powierzonych w przypadku wystąpienia za-
grożenia bezpieczeństwa państwa lub w sytuacji kry-
zysowej, wsparcia wykonywania zadań dotyczących 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony życia 
i zdrowia obywateli, a także realizację interesów Polski 
w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

Wobec tego bardzo proszę Szanowną Izbę 
o przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o rezerwach 
strategicznych oraz niektórych innych ustaw. 
Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę, pani senator Joanna Sekuła.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Pani Marszałek, mam 1 krótkie pytanie. Czy ist-
niejąca Agencja Mienia Wojskowego jest centrum 

rezerw tego rodzaju? Bo mówimy tutaj o amunicji, 
broni, nie tylko o hełmach czy noktowizorach. My 
mówimy o broni. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
IZABELA ANTOS 

Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, przede wszystkim mó-

wimy o noktowizorach i sprzęcie koncesjonowa-
nym. Oczywiście, pojawiają się też broń i materiały 
wybuchowe, z uwagi na fakt, że jest to wszystko 
uregulowane w jednej ustawie. Niemniej jednak 
przede wszystkim celem projektowanych zmian 
jest wsparcie służb typu wojsko, Policja czy Straż 
Graniczna, wyposażenie w sprzęt koncesjonowany 
takiego właśnie typu jak kamizelki pirotechniczne, 
lornetki czy noktowizory. A jeśli chodzi o zadania 
Agencji Mienia Wojskowego, to one w żaden sposób 
nie mają się zmienić i ta zmiana w żaden sposób 
na to nie wpływa. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Szejnfeld, proszę bardzo.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Chciałbym przy tej okazji zapytać o zakup przez 
Ministerstwo Zdrowia – wszyscy go pamiętamy 
– respiratorów od handlarza bronią. Sprawa ka-
rygodna oczywiście w tym aspekcie, że ani respira-
torów do końca wszystkich nie było, ani pieniądze 
nie trafiły do Skarbu Państwa. Ale pojawiła się swe-
go czasu informacja, że Rządowa Agencja Rezerw 
Strategicznych odkupi te respiratory, które trafiły 
na licytację komorniczą. Miały tam być sprzedane 
po 30 tysięcy za sztukę. Czy ta transakcja doszła, 
czy nie doszła do skutku?
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę.

PODSEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
IZABELA ANTOS 

Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, nie było takiej transak-

cji, jak wynika z tego, co mi wiadomo, i w ogó-
le nie było jej w planach. Nie wydawaliśmy jako 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów żadnych ta-
kich… Prezes Rady Ministrów nie wydawał decy-
zji odnośnie do zakupu respiratorów nabywanych 
wcześniej przez Ministerstwo Zdrowia czy tych 
z licytacji komorniczej. Dziękuję.

(Senator Adam Szejnfeld: Pytałem o to, dlatego 
że było oświadczenie prezes agencji…)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Adam Szejnfeld: …że rozważa kupno 

tych respiratorów.)
Panie Senatorze, jest jeszcze pytanie?
(Senator Adam Szejnfeld: To znaczy mówię, 

że…)
Ale czy ma pan pytanie?

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Tak.
Pytam o to, dlatego że była informacja, że pre-

zes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych roz-
waża kupno respiratorów, których nikt nie chciał 
kupić, bo na licytacji komorniczej nikt, ani jeden 
kontrahent się nie zjawił. A były tylko po 30 tysię-
cy, co pewnie pokazuje, w jakim były stanie tech-
nicznym. Tak więc chcę się tylko dowiedzieć, czy 
zostały one zakupione przez agencję, czy nie. Pani 
minister nie wie…

PODSEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
IZABELA ANTOS 

Już odpowiedziałam, że nie zostały.

(Senator Adam Szejnfeld: Nie zostały.)
Powiedziałam, że nie była wydawana taka decy-

zja i żadna taka transakcja nie miała miejsca.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej…
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Czy ja dobrze rozumiem, że ten dodatkowy 

asortyment, który podlega jakby reżimowi tej usta-
wy, to jest m.in. ten, który może być używany przez 
różne rodzaje służb, w tym przez wojsko, ale w tym 
samym celu, np. w przypadku zagrożenia wynika-
jącego z agresji białoruskiej na naszą granicę? Czy 
to jest zrobione tak właśnie po to, żeby różne służby 
nie tworzyły różnych, nazwijmy to wprost, zaso-
bów magazynów rezerw, tylko żeby to było w jed-
nym miejscu?

PODSEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
IZABELA ANTOS 

Tak, jak najbardziej, dokładnie tak. Właśnie 
tak jest skonstruowana ta zmiana. Ma ona na 
celu ułatwić szybkość reagowania i możliwość 
wykorzystania przez różne służby, np. przez 
wojsko, Policję, Straż Graniczną, asortymen-
tu, który jest dostępny, np. tego w służbie woj-
skowej przez służbę policyjną bądź na odwrót. 
I takie sytuacje mamy właśnie obecnie w przy-
padku zagrożenia, które występuje na granicy 
wschodniej.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo…
(Senator Jerzy Czerwiński: Można, Pani 

Marszałek?)
Pan senator Jerzy Czerwiński.
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SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Tak, Pani Marszałek…
Pytanie wobec tego – to jakby konsekwencja 

wcześniejszego pytania – czy padło wobec tego 
na posiedzeniu komisji… Powinienem właściwie 
dopytać pana senatora, ale myślę, że pani mini-
ster ma szerszy ogląd sytuacji. Czy padły jakieś 
logiczne przesłanki co do tego, żeby nie tworzyć 
takiego dodatkowego asortymentu, rezerwy, wła-
śnie w aspekcie białoruskim? Bo ja rozumiem, że 
to ma usprawnić działanie służb, tj. zgromadzenie 
tego w jednym miejscu, może nawet geograficz-
nie, w tym przypadku. A co stało za wnioskiem… 
Może usłyszymy to od tych, którzy są autorami 
wniosku o odrzucenie tej ustawy. Co było prezen-
towane w komisji jako argument za tym, żeby nie 
przyjmować tej ustawy? Ja nie widzę takiego ar-
gumentu, ale być może jest jakiś logiczny powód. 
Sprawdzimy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Pani Minister.

PODSEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
IZABELA ANTOS 

Dziękuję bardzo.
Nie chciałabym się odnosić do logiki wypowie-

dzi, które padały na posiedzeniu komisji. Mogę tyl-
ko powiedzieć tyle, że, jak rozumiem, argumentacja 
strony rządowej oraz uzasadnienie do projektu nie 
spotkały się z akceptacją większości członków ko-
misji. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Pani 
Minister.

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Izabela Antos: Bardzo dziękuję.)

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Adama 

Szejnfelda.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Mamy do czynienia z  sytuacją niezwykle 

dziwną. To ustawa, której treść, a co ważne, któ-
rej uzasadnienie nie wyjaśnia ani celu, ani inten-
cji projektodawców. Co gorsza, ani o tym celu, ani 
o tej intencji nie usłyszeliśmy na posiedzeniu ko-
misji, która rozpatrywała tenże projekt. No, nieraz 
zdarza się tak, że uzasadnienie nie jest zbyt jasne, 
transparentne, czytelne, ale można dopytać, można 
się dowiedzieć. I chcę powiedzieć, że, niestety, w tej 
sprawie niczego się nie dowiedzieliśmy. Padały np. 
takie pytania, czy wydarzyło się w Polsce coś dra-
matycznie nieakceptowalnego, coś, czego nie było 
przez ostatnie kilkadziesiąt lat we wszystkich tych 
jednostkach – i policyjnych, i wojskowych, i tych 
we wszystkich ministerstwach, począwszy od 
Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, po takie 
agencje rządowe jak Agencja Mienia Wojskowego. 
Czy coś się tam wydarzyło albo coś złego się dzie-
je, że nagle, po tych wszystkich latach – jak rozu-
miem, dobrej działalności, bez względu na to, jaki 
był rząd, a także w ostatnich 6 latach rządów Prawa 
i Sprawiedliwości… Jeżeli wszystko gra i wszystko 
się dobrze toczy, nie ma korupcji, nie ma kryzysu, 
nie ma jakichś lewych zakupów, nie ma jakichś nie-
powodzeń, gdy idzie o utrzymywanie rezerw itd., 
itd… W Agencji Mienia Wojskowego nie ma proble-
mów, nie ma problemów z zakupami realizowa-
nymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej czy 
ministerstwo spraw wewnętrznych lub jednostki 
podległe. No to po co zmieniać to? Jak jest dobrze, 
to dlaczego to się chce nagle zmienić i stworzyć 
zupełnie nowy, kolejny ośrodek, który ma się 
zajmować tym, czym zajmowały się do tej pory – 
przez minione 6 lat, a także przez minione dekady 
– istniejące już instytucje, ministerstwa, agencje 
rządowe i jednostki podległe? Nie ma uzasadnie-
nia, nie ma wyjaśnienia ani w projekcie ustawy, ani 
nie było w dyskusji na posiedzeniu komisji. I dzisiaj 
też tego wyjaśnienia nie usłyszeliśmy.

Do tej pory pewnie większości ludzi w Polsce 
Agencja Rezerw Strategicznych kojarzyła się 
z zapewnianiem bezpieczeństwa państwa i spo-
łeczeństwa w  zakresie takich rzeczy jak, nie 
wiem, zakupy, magazyny ropy naftowej, ale 
przede wszystkim np. lekarstw i wszystkich środ-
ków medycznych na wypadek jakiegoś kryzysu, 
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oczywiście artykułów spożywczych, skupy itd. 
Tak żeby państwo poprzez rezerwy strategiczne 
mogło reagować i stabilizować sytuację w kraju. 
Nikomu – mnie też nie – nigdy Agencja Rezerw 
Strategicznych nie kojarzyła się z wojną. Można by 
tak powiedzieć, bo mamy tu do czynienia ze środ-
kami agresywnymi, czyli z bronią, materiałami 
wybuchowymi, amunicją, ładunkami miotający-ą, ładunkami miotający-, ładunkami miotający-
mi, technologiami o przeznaczeniu wojskowym, 
policyjnym itd. To zdumiewające. I  to mimo 
tego, że powiedziałem, że są 2 resorty, które za 
to odpowiadają – obrona narodowa i sprawy we-
wnętrzne – jest policja, wojsko i Agencja Mienia 
Wojskowego.

Jest tylko jedna charakterystyczna cecha tego 
systemu, który obecnie obowiązuje. Mianowicie 
żadna z  tych instytucji, żaden z  tych podmio-
tów w sposób bezpośredni nie podlega prezesowi 
Rady Ministrów. No, chyba nie chodzi o to, żeby 
teraz prezes Rady Ministrów – bo Agencja Rezerw 
Strategicznych właśnie podlega pod prezesa Rady 
Ministrów – zajmował się materiałami wybucho-
wymi, bronią, amunicją itd.

Po pierwsze, chyba do tego nie jest powołany. 
Już bardziej jednak minister obrony narodowej czy 
minister spraw wewnętrznych.

Po drugie, jeżeli – bo tu też padały takie pyta-
nia – żaden kryzys, żaden krach, żadna korupcja, 
żadne złe rzeczy nie wydarzyły się w tych resortach 
i w tych agencjach, które obecnie funkcjonują, to 
być może jest jakieś inne zagrożenie. I dlatego będą 
potrzebne zakupy broni, amunicji, środków mio-
tających, wybuchowych i Bóg wie czego. No ale 
kompetencji do tego już minister obrony naro-
dowej ani minister spraw wewnętrznych ma nie 
mieć. Albo ma mieć, ale obok… I teraz będziemy 
mieli w Radzie Ministrów 2 ośrodki władzy upraw-
nione do decydowania o broni i amunicji? O co tu 
chodzi? Słyszymy na co dzień o jakiejś wojnie bul-
dogów pod dywanem, jeśli chodzi o partię rządzą-
cą, słyszymy o tym, że podziały są tak głębokie, 
że właściwie nie wiadomo, kto rządzi w tym kra-
ju, no ale chyba nie doszło do takiego absurdu, że 
karabiny i granaty muszą mieć wszyscy, łącznie 
z prezesem Rady Ministrów. To po to ta zmiana, 
żeby i jemu, oczywiście poprzez Rządową Agencję 
Rezerw Strategicznych, dać możliwość kupowania 
granatów i dynamitu? No, coś tu nie gra.

W związku z tym, Drodzy Państwo, póki będzie 
taka niepewność, taka niewiedza, taka niejasność, 
póki takie podejrzenia będą padać, trudno będzie 
tę ustawę poprzeć. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Władysław Komarnicki, Beniamin Godyla, Ryszard 
Majer i Joanna Sekuła złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
pierwszej części posiedzenia Senatu.

Dziękuję, Pani Minister.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych 
ustaw. 

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 614, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 614 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i  Społecznej, panią senator Ewę 
Gawędę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
EWA GAWĘDA 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej sprawoz-
danie z prac komisji nad zmianą ustawy o zatrud-
nieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw, 
uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na czterdziestym szóstym posiedzeniu w dniu 
13 stycznia 2022 r. 

Na początku pracy komisji nad tą ustawą wi-
ceminister Stanisław Szwed omówił, czego ona 
dotyczy i jaki jest jej cel. A mianowicie celem no-
welizacji jest dostosowanie regulacji zawartych 
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnie-
niu socjalnym do zmieniających się warunków 
społeczno-gospodarczych, z uwzględnieniem 
sytuacji na rynku pracy. Przyjęte rozwiązania 
mają w szczególności zachęcić osoby wykluczone 
społecznie do podjęcia aktywnych działań przez 
uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez 
centrum integracji społecznej w celu zdobycia 
kompetencji i kwalifikacji umożliwiających pod-
jęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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W trakcie posiedzenia komisji Biuro Legislacyjne 
przedstawiło 1 uwagę ogólną dotyczącą trybu proce-
dowania ustawodawczego na etapie prac sejmowych 
i podało w wątpliwość, czy zostało to przeprowadzo-
ne zgodnie z konstytucyjnym trybem dotyczącym 
procedury 3 czytań. Zdaniem Biura Legislacyjnego 
te zmiany powinny być przedmiotem osobnej ini-
cjatywy. Chodziło o to, że w komisji sejmowej do-
konano rozszerzenia pierwotnego zakresu projektu 
ustawy. Są to zmiany dotyczące wprowadzenia mo-
dyfikacji w ustawie o świadczeniu uzupełniającym 
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzysten-
cji, w specustawie covidowej, a także w ustawie 
o Polskim Bonie Turystycznym, właśnie w odnie-
sieniu do tych przepisów.

Biuro Legislacyjne zwróciło również uwagę 
na art. 13 ust. 2 nowelizacji, który jest związany 
z ustawą o świadczeniu uzupełniającym dla osób 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Przepis 
ten nakłada na prezesa ZUS obowiązek ogłosze-
nia w 2022 r. kwoty uprawniającej do uzyskania 
świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji, niezwłocznie po ogło-
szeniu niniejszej ustawy. Będzie to mogło nastąpić 
po 14 dniach, czyli po upływie standardowej vaca-
tio legis, co wynika z przepisu dotyczącego wejścia 
ustawy w życie.

W dalszym ciągu posiedzenia komisji w dysku-
sji zabrał głos senator Ryszard Majer, który pod-
kreślił, iż ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu 
socjalnym jest bardzo ważnym pomostem pomię-
dzy systemem gospodarki a systemem polityki 
społecznej, który ułatwia wejście na rynek pracy 
osobom, które z różnych powodów, przyczyn nań 
wejść nie mogą. Podkreślił, iż ta nowelizacja zasłu-
guje w całości na nasze poparcie, nawet pomimo 
uwag, które pani legislator złożyła ze względu na 
tok postępowania prawnego. Wydaje się, że kom-
ponuje się to z całościowym kształtem tej ustawy. 
Senator Majer zarekomendował przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

Następnie głos zabrała senator Magdalena 
Kochan, która zgodziła się z zasadnością tej 
ustawy, ale dopytywała ministra, czym po-
dyktowane jest włączenie wojewody do mery-
torycznego nadzoru nad działalnością CIS-ów 
i  CRIS-ów, z  czego to wynika. Pan minister 
wyjaśnił, iż ta zmiana ułatwi funkcjonowanie 
CIS-ów i CRIS-ów. Pani senator nie zastrzegła 
sposobu procedowania…

Wysoka Izbo, komisja wnosi o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister ro-
dziny i polityki społecznej.

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

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Pani prze-
wodnicząca przedstawiła wyczerpujące sprawoz-
danie. Bardzo dziękuję.)

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

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

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

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa nie zapisał się do 

głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie Halina 

Bieda, Janusz Pęcherz, Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Aleksander Szwed, Ryszard Majer, Beniamin 
Godyla i Wadim Tyszkiewicz złożyli przemówie-
nia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
pierwszej części posiedzenia Senatu.

Proszę o wysłuchanie ogłoszeń.

SENATOR SEKRETARZ 
WIKTOR DURLAK 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo Senato- 
rowie!

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, Komisji Środowiska 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na 
trzydziestym szóstym posiedzeniu Senatu do usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektó-
rych innych ustaw odbędzie się dzisiaj, 5 minut po 
ogłoszeniu przerwy w sali nr 176/179.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności w sprawie rozpatrze-
nia wniosków zgłoszonych na trzydziestym szó-
stym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług również od-
będzie się dzisiaj, 10 minut po ogłoszeniu przerwy 
w obradach w sali nr 176/179.

Trzecie ogłoszenie. Posiedzenie Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w spra-
wie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na 
trzydziestym szóstym posiedzeniu Senatu do 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców paliw gazowych w związ-
ku z  sytuacją na rynku gazu – druk senacki 
nr 617 – odbędzie się również dzisiaj, bezpo-
średnio po zakończeniu wspólnego posiedzenia 
z Komisją Budżetu i Finansów Publicznych w sali 
nr 176/179.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na 
trzydziestym szóstym posiedzeniu Senatu do usta-
wy o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych do-
tyczących przelotu pasażera odbędzie się dzisiaj, 
20 minut po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali 
nr 217.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej w  sprawie rozpa-
trzenia wniosków zgłoszonych na trzydziestym 
szóstym posiedzeniu Senatu do ustawy o doku-
mentach paszportowych odbędzie się również dzi-
siaj, 25 minut po ogłoszeniu przerwy w obradach 
w sali nr 217.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do godziny 20.00.
Po przerwie odbędą się głosowania.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 04  
do godziny 20 minut 01)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu 

pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących prze-
lotu pasażera.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, które ustosunkowały 
się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie. Znajduje się ono w druku nr 616 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Ewę 
Matecką, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
EWA MATECKA 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji 

Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji. Komisje na posiedze-
niu w dniu 20 stycznia 2022 r. rozpatrzyły wnio-
ski zgłoszone w toku debaty w dniu 20 stycznia 
2022 r. nad ustawą o zmianie ustawy o przetwa-
rzaniu danych dotyczących przelotu pasażera 
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następują-
ce stanowisko.

Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty 
w punkcie II ppkt 1.

Ponadto komisje informują, że na podstawie 
art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Marek 
Komorowski dokonał zmiany treści swojego wnio-
sku i stanowi on punkt II ppkt 1 w zestawieniu 
wniosków. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgło-

sili pleno titulo senatorowie Komorowski, Bieda, 
Matecka, Sekuła, Kwiatkowski, Frankiewicz.

Przystępujemy do głosowania.
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W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-
dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli przeciw. 

(Głosowanie nr 1)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-

wy przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Jeżeli upoważnicie mnie, Szanowni Państwo, 
żebym nie czytał całej treści poprawek, będę czy-
tał tylko numery.

Uwaga, przyjęcie poprawki nr 1 wykluczy gło-
sowanie nad poprawką nr 2.

Kto jest za poprawką nr 1? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 2)
Poprawka przyjęta.
Głosujemy zatem nad podjęciem uchwały 

w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmiana-
mi wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Pan senator Frankiewicz głosuje?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 97 – za, 2 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących prze-
lotu pasażera.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o dokumentach 
paszportowych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, która ustosunkowała się do przedstawio-
nych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawoz-
danie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 615 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Janusza 
Pęcherza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JANUSZ PĘCHERZ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Komisja w dniu dzisiejszym rozpatrzyła wnio-

ski zgłoszone w toku debaty nad ustawą o doku-
mentach paszportowych i przedstawia Wysokiemu 
Senatowi następujące stanowisko. Wysoki Senat 
raczy przyjąć wnioski zawarte w pktach nr 1–15.

Dodatkowo można łącznie głosować nad po-
prawkami nr 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgło-

sili państwo senatorowie Konieczny, Morawska-
Stanecka, Magdalena Kochan.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

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

Jeżeli uzyskam akceptację Wysokiego Senatu, 
będziemy głosować nad tymi poprawkami w bloku, 
tak jak zgłosił senator sprawozdawca.

Czyli głosujemy w tej chwili nad poprawkami 
nr 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15. Rozumiem, że jest akceptacja.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 4)
Poprawki zostały przyjęte.
Uwaga, nad poprawkami nr 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

i 13 należy głosować łącznie.
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 5)
Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 97 – za, 2 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o doku-
mentach paszportowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o szczególnych roz-
wiązaniach służących ochronie odbiorców paliw 
gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
która ustosunkowała się do przedstawionych 
w toku debaty wniosków i przygotowała sprawoz-
danie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 617 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Adama 
Szejnfelda, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Zgłoszono łącznie 34 poprawki, 3 zostały wyklu-

czone. Komisja proponuje głosować za przyjęciem 
poprawek nr 1, 3–7, 9 i 11–34, przy czym propo-
nujemy nad tymi ostatnimi, tzn. nad poprawkami 
nr 11–34, głosować łącznie. Tak też głosowaliśmy 
na posiedzeniu komisji. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostała 

senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgło-

sili panowie senatorowie Szejnfeld i Gawłowski, 
a sprawozdawcą Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności była pani senator Maria Koc.

Nie widzę zgłoszeń.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

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

Uwaga, przyjęcie poprawki nr 1 wykluczy gło-
sowanie nad poprawką nr 2.

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 7)
Poprawka została przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 3, 7 i 9 należy gło-

sować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wykluczy 
głosowanie nad poprawką nr 8.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 8)
Poprawki zostały przyjęte.
Uwaga, przyjęcie poprawki nr 4 wykluczy gło-

sowanie nad poprawką nr 10.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 9)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jeden senator ze zdalnych, pani senator Budner, 

gdyby zechciała sprawdzić, czy wysłała sygnał…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Mamy podgląd teraz…
Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 10)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 6.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 11)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 11…
Kto jest za?
(Głos z sali: Ale tu jest blokiem, od jedenastej…)
Słucham? Od poprawki nr 11 czy nr 15?
(Głos z sali: Od poprawki nr 11.)
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Jeżeli nie będzie sprzeciwu Wysokiej Izby, to 
nad poprawkami nr 11–34 będziemy mogli głoso-
wać blokiem.

Głosujemy zatem blokiem nad poprawkami 
nr 11–34.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98, wszyscy byli za. (Głosowanie 

nr 12)
Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach służących ochronie odbior-
ców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku 
gazu.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo energetyczne.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 610 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo energetyczne.

Powracamy do rozpatrywania punktu piąte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku od towarów i usług.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, 
które ustosunkowały się do przedstawio-
nych w  toku debaty wniosków i  przygotowały 

wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 618 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Ryszarda 
Świlskiego, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RYSZARD ŚWILSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pragnę poinformować, że na posiedzeniu 

w dniu dzisiejszym połączone komisje rozpatrzy-
ły wnioski zgłoszone w toku debaty do ustawy 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące 
stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski 
zawarte w punkcie II ppktach 1–7.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pozostały senator sprawozdawca, pan se-

nator Wojciech Piecha, chce jeszcze zabrać głos?
Dziękuję bardzo.
Pan senator Piecha był jednocześnie spra-

wozdawcą Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy 
bez poprawek, a następnie w wypadku odrzucenia 
tego wniosku nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 47 – za, 50 – przeciw, 

wstrzymało się 2 senatorów. (Głosowanie nr 15)
Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że 

wniosek został odrzucony.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przed-

stawionymi poprawkami.
Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 16)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Przypomnę, że poprawka ta zmierza do czaso-

wego obniżenia do 8% stawki podatku VAT od wę-
gla i koksu.

Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, 
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 17)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
No, z  dumą wzywam pana marszałka 

Karczewskiego, żeby sprawdził, czy wysłał sygnał. 
Wysłał, dziękuję bardzo.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 18)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 46 – prze-

ciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 19)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 46 – prze-

ciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 20)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 6.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Pani senator Sekuła głosuje? Czy pani senator 

Sekuła głosuje?
(Głos z sali: …Rozmawia przez telefon.)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 21)
Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 7.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 22)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bez-
pośredniego oraz ustawy o krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi-
ła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 609 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 24)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospo-
darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przy-
znanie płatności.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej 
do spraw Klimatu, które ustosunkowały się do 
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przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 612 Z. 

Proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Stanisława Gawłowskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje wnoszą o odrzucenie usta-

wy w całości.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy pozostały senator sprawozdawca, pan sena-

tor Zdzisław Pupa, chce jeszcze zabrać głos?
(Senator Zdzisław Pupa: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pupa był jednocześnie spra-

wozdawcą Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu o odrzu-
cenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 25)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych 
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o re-
zerwach strategicznych oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej i  Inno- 
wacyjności przedstawiła projekt uchwały, w któ-
rym wnosiła o odrzucenie ustawy; druk senacki 
nr 611 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały dotyczącym 
odrzucenia ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 26)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w któ-
rym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; 
druk senacki nr 614 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 27)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych 
innych ustaw.

Wyczerpaliśmy porządek obrad dnia 
dzisiejszego.

Ogłaszam przerwę do 4 lutego do godziny 10.00. 
Dziękuję państwu bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 32)
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wsparcia Ukrainy – i rozpatrzenie go jako punktu 
dziesiątego porządku obrad, czyli pierwszego dzisiaj; 
ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego – i rozpatrzenie go jako punktu jedenastego 
porządku obrad, czyli drugiego dzisiaj; ustawa o zmia-
nie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych 
ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu dwunastego po-
rządku obrad, czyli trzeciego i ostatniego dzisiaj.

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

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

Informuję, że po rozpatrzeniu punktu dzie-
siątego, dotyczącego projektu uchwały w sprawie 
wsparcia Ukrainy, odbędzie się głosowanie w tej 
sprawie. Pozostałe głosowania zostaną przeprowa-
dzone pod koniec dzisiejszego dnia obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie wsparcia Ukrainy.

Witam serdecznie obecnego na posiedzeniu 
ambasadora Ukrainy w Polsce, Jego Ekscelencję, 
pana Andrija Deszczycę. Witamy pana ambasado-
ra. (Oklaski)

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 627.

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

Proszę upoważnionego przedstawiciela wnio-
skodawców, pana senatora Bogdana Klicha, 
o przedstawienie projektu uchwały.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Panie Marszałku! Panie Ambasadorze! 
Koleżanki, Koledzy!

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 05)

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

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady trzydziestego szóstego po-
siedzenia Senatu.

Przypominam, że na sekretarzy posiedzenia 
zostali wyznaczeni państwo senatorowie: Rafał 
Ambrozik, Wiktor Durlak, Agnieszka Gorgoń-
Komor oraz Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.

Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-
nam, że obrady toczą się jednocześnie w sposób 
tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków poro-
zumiewania się na odległość.

Państwa senatorów znajdujących się w gma-
chu Senatu proszę o sprawdzenie, czy wszyscy 
państwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego 
udziału w posiedzeniu, a państwa senatorów bio-
rących udział w posiedzeniu w sposób zdalny in-
formuję, że za 15 minut zablokujemy możliwość 
przyłączania się do posiedzenia. W razie proble-
mów prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 
uprzednio państwu przekazany.

Mam nadzieję, że wszyscy pobrali już swoje 
karty, gdyż przystąpimy w tej chwili do głosowa-
nia, które ma na celu wyłącznie ustalenie listy se-
natorów biorących udział w posiedzeniu. Proszę 
o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu potwierdze-
nia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów i tylu w tej chwili bie-

rze udział w posiedzeniu.
Wysoka Izbo, proponuję, w  porozumieniu 

z Konwentem Seniorów, uzupełnienie porządku obrad 
o punkty: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 
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Byliśmy z braćmi Ukraińcami w najważniej-
szych chwilach ich narodowej historii. Byliśmy 
z Ukraińcami wtedy, kiedy ogłaszali swoją niepod-
ległość w grudniu 1991 r. Warto pamiętać, że polski 
ambasador już 2 grudnia, a zatem dzień po refe-
rendum w tamtym roku, poinformował o uzna-
niu przez państwo polskie niepodległości Ukrainy. 
Państwo polskie było pierwszym państwem na 
świecie, które uznało niepodległość Ukrainy, za-
raz po referendum, jeszcze przed podpisaniem 
porozumień białowieskich 8 grudnia 1991 r., które 
oznaczały rozpad Związku Sowieckiego. To wielkie 
wydarzenie, że za naszą wschodnią granicą ukon-
stytuowało się niepodległe państwo ukraińskie. 
To niezwykle ważne wydarzenie dla stabilności 
Europy Środkowo-Wschodniej, a dla nas, Polaków 
i Polek, gwarancja czy też jedna z gwarancji bez-
pieczeństwa naszego kraju.

Byliśmy z  braćmi Ukraińcami wtedy, kie-
dy wyszli masowo na ulice. I wtedy, kiedy na 
Kreszczatiku masowo rozbili swoje namioty 
w 2004 r. w wielkim, ogólnonarodowym prote-
ście przeciwko sfałszowanym wyborom prezy-
denckim. Byliśmy tam, bo uważaliśmy, że tak 
trzeba, że trzeba wspierać tych, którzy walczą 
o uczciwość wyborów, chcą, aby ich głos był sły-
szany, i domagają się prawdy w życiu publicz-
nym. Zwyciężyli, także przy naszym wsparciu. 
Wybory zostały powtórzone. Wiktor Janukowycz 
przegrał, Wiktor Juszczenko wygrał. Byliśmy z na-
szymi braćmi Ukraińcami na Majdanie. I było nas 
tam wielu. Przyjeżdżaliśmy tam, reprezentując 
różne opcje polityczne. Byliśmy po to, żeby wyra-
zić nasze najgłębsze, nie tylko polityczne, ale tak-
że zwykłe ludzkie wsparcie. My z Europy, z Unii 
Europejskiej – dla nich, tych, którzy stukali do 
drzwi Unii Europejskiej i chcieli się do niej do-
stać, bo takie mają prawo, bo są w Europie i mają 
prawo być w Unii Europejskiej. No i wreszcie by-
liśmy z nimi wtedy, kiedy przeciwstawili się inwa-
zji rosyjskiej kilka miesięcy później, kiedy zielone 
ludziki, czyli armia rosyjska, zajmowały Krym, 
dokonując bezprawnej aneksji tego półwyspu. 
I później, kiedy w obwodach donieckim i ługań-
skim pojawili się tzw. separatyści wspierani de 
facto przez Rosję. Pomagaliśmy, wspieraliśmy, 
byliśmy obecni osobiście podczas tamtych wyda-
rzeń w Kijowie.

Dzisiaj też Polki i Polacy są nie tylko sercem, 
ale również swoimi umysłami z Ukraińcami, bo od 
tego, jak rozstrzygnie się sytuacja na Ukrainie, za-
leży przyszłość także naszego państwa, bo od tego, 

co będzie z Ukrainą w przyszłości, zależy stabilność 
i bezpieczeństwo w naszym regionie.

Ukraina stoi dzisiaj przed niezwykłym, powie-
działbym, historycznym wyzwaniem. Prezydent 
Putin w 2008 r. podczas szczytu w Bukareszcie – 
razem z marszałkiem Kamińskim byliśmy tego 
świadkami – mówił o Ukrainie jako o sztucznym 
państwie, o sztucznym państwie. W wakacje tego 
roku opublikował artykuł o historycznej jedności 
Ukraińców i Rosjan, w którym stawia m.in. tezę, 
że suwerenna Ukraina może być tylko w związku 
z Federacją Rosyjską, tezę, która logiczny porzą-
dek odwraca do góry nogami. Suwerenna Ukraina 
jest tam, gdzie jest. Suwerenna Ukraina jest tam, 
gdzie chcą Ukraińcy, a 60% Ukraińców – w nie-
których badaniach nawet ponad 60% – opowiada 
się za członkostwem Ukrainy w NATO. W związ-
ku z tym naszym obowiązkiem, jako państwa i in-
stytucji polskie państwo reprezentujących, w tym 
Senatu, jest wesprzeć w tych dramatycznych chwi-
lach naszych braci Ukraińców.

Jesteśmy zadowoleni z  tego, że prezydent 
Stanów Zjednoczonych i jego administracja roz-
poczęli i przeprowadzili bezprzykładną akcję mo-
bilizacji Zachodu na rzecz Ukrainy. To idzie dobrze. 
Jesteśmy dumni z tego, że zarówno NATO, jak 
i Waszyngton w odpowiedzi na ultimatum Kremla 
opowiedzieli się jasno za wszystkimi zasadami, 
które łączą Sojusz Północnoatlantycki i sprawiają, 
że Zachód jest wspólnotą wartości, że opowiedzieli 
się za polityką otwartych drzwi, prawem narodów 
do samostanowienia i wybierania swojej sojusz-
niczej drogi i wreszcie za tym, że nikt nie będzie 
dyktował Sojuszowi Północnoatlantyckiemu, gdzie 
i co ma rozmieszczać.

Teraz czekamy na rozwój wypadków. Mamy na-
dzieję, że obędzie się bez tego najgorszego. Mamy 
nadzieję, że Rosja nie powtórzy swojej inwazji na 
Ukrainę z roku 2014. Ale aby tak się stało, ten głos, 
który proponujemy dzisiaj jako głos polskiego 
Senatu, jest potrzebny.

Jeśli pan marszałek pozwoli, odczytam projekt 
uchwały.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie wsparcia Ukrainy.

Wolna Ukraina jest jednym z gwarantów bez-
pieczeństwa Polski. Rzeczpospolita była pierwszym 
państwem, które uznało jej niepodległość. Kolejne 
polskie rządy wzmacniały strategiczne partner-
stwo naszych krajów. Dziś, gdy Ukraina stanęła 
wobec śmiertelnego niebezpieczeństwa – groźby 
kolejnej inwazji – jest szczególnie ważne, by władze 
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Rzeczypospolitej niezawodnie wspierały naszego 
sąsiada. Nie ma bowiem bezpiecznej Polski bez nie-
podległej Ukrainy.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wspiera poli-
tyczną i finansową pomoc dla Ukrainy, dostawy 
broni do tego państwa oraz udział żołnierzy kra-
jów członkowskich NATO w szkoleniu ukraińskich 
wojskowych. Wszelkie działania zmierzające do od-
straszenia agresora mają ogromny wpływ na mo-
rale narodu ukraińskiego.

Rosja zgromadziła przy granicach Ukrainy 
ogromną armię wyposażoną w czołgi, ciężką arty-
lerię, okręty oraz lotnictwo bojowe. Celem tej eska-
lacji napięcia jest destabilizacja Europy. Grozi to 
wybuchem największego konfliktu zbrojnego od 
czasów II wojny światowej.

W 1994 roku Stany Zjednoczone, Rosja i Wielka 
Brytania zobowiązały się do respektowania suwe-
renności i integralności Ukrainy oraz powstrzy-
mania się do wszelkich gróźb użycia siły przeciwko 
jej niepodległości w zamian za likwidację potencja-
łu nuklearnego. Ukraina swoje zobowiązania wy-
pełniła. Mimo to Rosja w 2014 roku zaatakowała 
Ukrainę, zaanektowała Krym i kontroluje separa-
tystów w Donbasie.

Przed kolejną inwazją Rosji Ukrainę bezwarun-
kowo wspierają: Sojusz Północnoatlantycki, Unia 
Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki. Władze 
w Kijowie rozpoczęły strategiczną współpracę 
z NATO w 1997 roku, a w 2008 roku sojusznicy 
wyrazili zgodę na jej przyszłe członkostwo. Dzisiaj 
stoimy wobec testu tej polityki otwartych drzwi.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża równo-
cześnie przekonanie, że dialog z Federacją Rosyjską 
jest możliwy. Nie może on jednak się odbywać 
w sytuacji militarnego szantażu, podważania za-
sady nienaruszalności granic w Europie oraz ata-
ków hybrydowych na demokratyczne instytucje. 
Warunkiem tego dialogu jest wycofanie wojsk ro-
syjskich z ukraińskiego przygranicza.

Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do upoważnionego 
przedstawiciela wnioskodawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Skoro nie, to otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do głosu zapisał się pan senator 

Kazimierz Ujazdowski.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo serdecznie dziękuję autorom uchwa-

ły. Myślę, że ona odpowiada nie tylko naszym 
emocjom, lecz także strategicznym interesom 
Rzeczypospolitej, i pokazuje różnicę między mą-
drym patriotyzmem a nacjonalizmem. Bo mą-
dry patriotyzm każe myśleć nie tylko o  sobie 
samym. Ukraińcy mają prawo do niepodległego 
bytu, do tego, by wiązać się z instytucjami cywi-
lizacji europejskiej. Ale trzeba bardzo wyraźnie 
powiedzieć, że sprawdza się bardzo mocno myśl 
polityczna Jerzego Giedroycia, który jeszcze przed 
II wojną światową uzmysławiał, że niezależność 
Ukrainy jest po prostu czynnikiem bezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej i czynnikiem bezpieczeństwa na-
szej części Europy.

My możemy zrobić w tej sprawie dużo, nie tylko 
za sprawą tego, co jest w naszych sercach i umy-
słach, ale moglibyśmy znacznie więcej zrobić, 
gdybyśmy się sami uwolnili od blokad, które rząd 
nałożył w obszarze europejskim. Gołym okiem 
widać, że nasze możliwości dyplomatyczne były-
by znacznie większe, gdybyśmy zlikwidowali spór 
o praworządność, tzn. gdyby rząd choćby wycofał 
się znacząco z działań w tym zakresie, które pozba-
wiają nas wielu możliwości sojuszniczych. Pan se-
nator Klich eksponował stanowisko Amerykanów. 
Rzeczywiście, jesteśmy pod wrażeniem mocy i de-
terminacji. Ale do tego należy dodać solidarność 
Europy. Żeby o tę solidarność Europy walczyć, 
mobilizować się, powinniśmy mieć wolne ręce. 
Osobiście witam z pozytywną reakcją inicjatywę 
prezydenta Rzeczypospolitej – chociaż trudno mó-
wić o projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym bez 
znajomości jej treści – i witam z przerażeniem re-
akcję części obozu władzy, szczególnie grupy pana 
ministra Ziobry, która ciągnie Polskę do szaleństwa 
i pełnej izolacji w tej sprawie.

(Senator Jerzy Fedorowicz: I teraz się zacznie.)
To ma istotny związek…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Ale, Panie 

Senatorze, omawiamy uchwałę ukraińską.)
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…dlatego że i  Polska… Ukraina potrzebuje 
Polski zakotwiczonej w Europie, Polski mającej 
pewne możliwości, pełne możliwości sojusznicze.

(Rozmowy na sali)
Możecie państwo wyrazić swój pogląd 

w debacie.
To, co jest naoczne dla partnerów zagranicz-

nych, dla Stanów Zjednoczonych, dla państwa nie 
jest naoczne. Żeby odzyskać możliwości sojuszni-
cze, powinniśmy wyjść z tego skrępowania, które 
niedorzecznie sami na siebie nałożyliśmy.

No, i  wreszcie potrzeba odwagi połączonej 
z ostrożnością. Myślę, że Wysoka Izba w pew-
nym momencie musi uzyskać informacje odno-
śnie do tego, na czym polega treść porozumienia 
zawartego w  Kijowie między Ukrainą, Polską 
a Wielką Brytanią. Bo ja się bardzo cieszę z posta-
wy Brytyjczyków i z naszej postawy, takiej czyn-
nej obrony niezależności Ukrainy, ale elementarna 
odpowiedzialność dyktuje to, że powinniśmy wie-
dzieć, jaka jest zawartość tego porozumienia i czy 
to jest porozumienie, czy to był tylko akt marke-
tingowy. Bo w chwilach, w których rozstrzyga się 
ludzkie życie i życie narodów, trzeba być bardzo 
odpowiedzialnym. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan marszałek Kamiński.

SENATOR 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wiele wskazuje na to, że za chwilę będziemy 

głosować nad tą uchwałą, i wiele wskazuje na to, że 
za tą uchwałą zagłosujemy wszyscy, niezależnie od 
dzielących nas politycznych różnic, którym prawie 
przy każdej okazji dajemy w tej sali wyraz. Co jed-
nak jest takiego, że zazwyczaj niezgadzający się ze 
sobą marszałek Pęk i wicemarszałek Kamiński tym 
razem będą po tej samej stronie politycznego spo-
ru, a w zasadzie tego sporu nie będzie? Dlaczego 
tego sporu między nami nie będzie? Nie będzie go 
dlatego, że przychodzą takie chwile w życiu państw 
i narodów, kiedy legitymacje partyjne nie mają 
kompletnie żadnego znaczenia. Przychodzą takie 
chwile w dziejach państw i narodów, w których 

rozstrzyga się ich los. I żaden świadomy Polak 
nie ma wątpliwości, że to, co dzieje się dzisiaj na 
wschodnich granicach państwa ukraińskiego, bez-
pośrednio dotyczy życia, bezpieczeństwa i przy-
szłości każdego obywatela Rzeczypospolitej.

Miał bowiem rację śp. prezydent Lech 
Kaczyński, który mówił, że Rosjanie zaczną woj-
nę w Gruzji, później przyjdą na Ukrainę, a później 
przyjdą do państw bałtyckich i do Polski. I ta smut-
na przepowiednia naszego nieżyjącego prezyden-
ta spełnia się na naszych oczach. I ważne jest to 
przekonanie łączące wszystkich urzędujących pol-
skich prezydentów – od Lecha Wałęsy, który miał 
historyczną możliwość być tym uznającym pań-
stwowość ukraińską, poprzez kolejnych polskich 
prezydentów – bo we wszystkich momentach pró-
by, przed którymi młoda Ukraina stawała, potrafili 
pokazać, że Polska jest po dobrej stronie. Dzisiaj 
dzieje się podobnie i należy się z tego cieszyć.

Proszę państwa, oprócz doraźnego wymiaru 
militarnego i tego niepokoju, który czują także 
Polacy, choć oczywiście w mniejszym stopniu 
niż ci, których ten niepokój wojenny dotyczy 
bezpośrednio, oprócz tego doraźnego wymiaru 
jest wymiar potężnej rozgrywki o naszą przy-
szłość, rozgrywki, która wkracza być może w de-
cydującą fazę. Oto bowiem odwieczna polska 
tragedia, olbrzymie problemy związane z geo-
politycznym położeniem naszego kraju między 
Niemcami i Rosją w ciągu ostatnich kilkudzie-
sięciu lat z tej zachodniej strony zostały rozwią-
zane. Polska od Zachodu jest dzisiaj w dającej się 
przewidzieć przyszłości bezpieczna, bo Niemcy 
są zakorzenione w Unii Europejskiej i NATO 
i Niemcy bez żadnych wątpliwości uznają spra-
wiedliwą dla Polski dziejowo granicę na Odrze 
i Nysie Łużyckiej.

To, co powoduje, że każdy z nas, niezależnie 
od politycznych różnic, martwi się o przyszłość 
Rzeczypospolitej, to jest to, że nie jest ona jesz-
cze bezpieczna od wschodniej strony. I wiemy, że 
bezpieczna nie będzie, jeśli po wschodniej stro-
nie naszej ojczyzny nie będzie wolnej i niezależnej 
Ukrainy, wolnego i niezależnego narodu Ukrainy, 
który sam będzie decydował o swojej przyszłości. 
I to zabezpieczenie przyszłości naszych dzieci od 
wschodniej strony jest wielkim zadaniem, które 
stoi dzisiaj przed pokoleniem polskich polityków, 
i to zadanie wymaga równie szczerej narodowej jed-
ności jak ta narodowa jedność, którą osiągnęliśmy, 
zabezpieczając nasz polski interes od Zachodu, kie-
dy to razem lewica i prawica wprowadziły Polskę 
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Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia Ukrainy

do NATO i do Unii Europejskiej, i naszą pozycję 
tam do pewnego momentu umocniły.

To zjednoczenie wokół kolejnego ważnego geo-
politycznego celu, jakim jest bezpieczeństwo Polski 
od Wschodu, powtarzam, to wielkie zadanie, któ-
re stoi przed naszą generacją polityków. Ważnym 
krokiem w stronę realizacji tego zadania będzie po-
kazanie dzisiaj w polskim Senacie naszej ponad-
partyjnej, patriotycznej, polskiej jedności i polskiej 
solidarności z Ukrainą. Niech żyje wolna Polska! 
Niech żyje wolna Ukraina! (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan senator Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ambasadorze!

Najpierw chciałbym się odnieść do jednej z wy-
powiedzi, która tu wybrzmiała i w której przy 
okazji tego, zdawałoby się, niekontrowersyjnego 
tematu atakuje się rząd. Po co? Czy nie potraficie 
państwo sobie darować takich wycieczek w prze-
ciwną polityczną stronę nawet przy takiej okazji? 
Uważam to za niedopuszczalne, po prostu małost-
kowe. A sprawa jest bardzo ważna.

Nawiasem mówiąc, w proponowanym tekście 
tej uchwały nie doczytałem się potwierdzenia sta-
nowiska naszego rządu, słusznego stanowiska, 
w zakresie tej uchwały oraz pełnej prawdy na te-
mat tego, kto i jak popiera Ukrainę. Bo jednak jest 
różnica w stopniu poparcia Republiki Federalnej 
Niemiec i Wielkiej Brytanii. Proszę państwa, my 
mieliśmy, z całym szacunkiem i miarkując stan 
zagrożenia… I do tej pory mamy podobną sytuację 
na granicy polsko-białoruskiej. I wtedy jedna z…

(Rozmowy na sali)
…z polityków, jedna z pań polityk, polityków 

Republiki Federalnej Niemiec ponad naszymi gło-
wami rozmawiała o tej granicy, a Wielka Brytania 
nam po prostu przysłała tu żołnierzy do pomo-
cy. Widzimy tę różnicę. I to się jakby powtarza 
w stosunku do tego problemu, o którym mówi ta 
uchwała. To nie jest tak, że cała Europa w stopniu 
równym popiera Ukrainę, faktycznie jej pomaga 

– i to trzeba stwierdzić w tekście tej uchwały. Nie 
ma tutaj wspominki nawet o Nord Stream 2, a to 
jest element tej układanki, jeden z zasadniczych 
elementów. No ale zostawmy to.

Chciałbym skorzystać z tego, że jest na sali 
obecny ambasador Ukrainy w Polsce, i przeczy-
tać nagłówki gazet, polskich mediów z ostatniego 
okresu. Tytuły: „Polskie media niewpuszczone na 
konferencję prezydenta Ukrainy”; „Ukraina blo-
kuje transport kolejowy do Polski. Polskie koleje 
zaniepokojone i niezadowolone”; „W obchodach 
urodzin Bandery w 20 obwodach Ukrainy wzięło 
udział 3,5 tysiąca osób”; „W Kijowie odbył się marsz 
w rocznicę utworzenia Dywizji SS «Galizien»”…

(Rozmowy na sali)
…„Prof. Szwagrzyk o zakazie prac poszuki-

wawczych i ekshumacyjnych na terenie Ukrainy: 
trudno…

(Rozmowy na sali)
…zrozumieć sytuację, w której zaprzyjaźnione 

z Polską państwo nie zezwala na prowadzenie tych 
prac”.

Panie Ambasadorze, ja zagłosuję za tą uchwałą, po-
mimo tych tytułów gazetowych, bo przyjaźń z Ukrainą 
i pomoc w potrzebie w tym okresie są ważniejsze. Te 
sprawy, o których mówiłem – drobne, czasami bar-
dziej dokuczliwe, niektóre wręcz historyczne – teraz 
muszą odejść na plan dalszy. Ale, Panie Ambasadorze, 
mam do pana wielką prośbę: żebym ja nie musiał już 
nigdy z tej trybuny takich tytułów czytać…

(Rozmowy na sali)
Jesteśmy za wolną Ukrainą. Jesteśmy za tym, 

żeby Polska pomagała Ukrainie w zakresie swoich 
możliwości i tak jak do tej pory mobilizowała opinię 
zewnętrzną do pomocy Ukrainie. Dziękuję. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Przyjaciół poznaje się w biedzie. Jest takie stare 

polskie przysłowie. (Oklaski)
Dla porządku informuję, że panowie senatoro-

wie Ryszard Majer i Aleksander Szwed złożyli swo-
je przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie wsparcia Ukrainy.
Kto jest za?

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów, wszyscy byli za. 

(Oklaski) (Głosowanie nr 28)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie wsparcia Ukrainy.
Proszę o  podejście do stołu prezydialnego 

ambasadora Ukrainy w Polsce, Jego Ekscelencję, 
pana Andrija Deszczycę. Chciałbym wręczyć panu 
uchwałę Senatu.

(Marszałek wręcza uchwałę) (Oklaski)

NADZWYCZAJNY I PEŁNOMOCNY  
AMBASADOR UKRAINY  
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ANDRIJ DESZCZYCA 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Szanowna Izbo!
Bardzo dziękuję za tę uchwałę. Bardzo dzię-

kuję za słowa wsparcia, które są bardzo ważne 
dla nas w tych chwilach. Jak już wcześniej mó-
wiliśmy, czujemy wsparcie polskie, czuliśmy 
je w roku 1991, 2004, 2014 i czujemy je teraz. 
Mogę tutaj jako ambasador zagwarantować, że 
będziemy dobrym sąsiadem i dobrym partne-
rem Polski. Będziemy wspólnie budować naszą 
przyszłość wspólnej Europy. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 625, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 625 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Ryszarda Bobera, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Przypominam, że pan senator Ryszard Bober 
był także upoważnionym przez Senat przedsta-
wicielem wnioskodawców senackiego projektu 
ustawy.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RYSZARD BOBER 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W  imieniu połączonych Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi pragnę przedłożyć Wysokiej Izbie 
sprawozdanie.

Komisje rekomendują przyjęcie ustawy bez po-
prawek. Dyskusja szczegółowa odbyła się w czasie 
poprzedniego posiedzenia, kiedy była rozpatrywa-
na inicjatywa Senatu w tej sprawie.

Proszę Wysoką Izbę o  podjęcie uchwały 
w przedłożonym brzmieniu. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natora sprawozdawcy, a zarazem przedstawicie-
la wnioskodawców senackiego projektu ustawy.

Nie ma pytań.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez Senat.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Nie widzę… Aha, jest pan minister. Dziękuję, 

Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że panowie senatoro-

wie Aleksander Szwed i Beniamin Godyla złożyli 
swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy zatem do rozpatrzenia punktu 
dwunastego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 613, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 613 A i 613 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu oraz Komisji Obrony Narodowej, pana se-
natora Bogdana Zdrojewskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Nauki, 

Edukacji i Sportu oraz Komisji Obrony Narodowej, 
które odbyło się 20 stycznia br., 1 głosem przewa-
gi zarekomendowano Wysokiej Izbie odrzucenie 
zmiany ustawy – Prawo oświatowe wraz z inny-
mi zmianami.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Co ja tu robię?)
Nie wiem, co pan senator tu robi, ale wydaje mi 

się, że jeżeli coś robi, to raczej coś dobrego.
Nie chcę występować w imieniu wszystkich, 

którzy negatywnie głosowali w sprawie tej usta-
wy. Nie taka jest rola senatora sprawozdawcy. 
Prawdopodobnie wypowiedzą się oni w debacie. 
Niemniej jako reprezentant komisji, grupy głosu-
jącej przeciw, skupię się jedynie na tej części argu-
mentacji, która nas, krótko mówiąc, łączyła. Zrobię 
to w punktach.

Po pierwsze, nie zaakceptowano zwiększenia 
roli kuratorów kosztem gminnych samorządów, 
ich nabytych praw i logiki odpowiedzialności. Po 
drugie, zanegowano nową koncepcję kuratorów 
dotyczącą ich uczestnictwa w procesie odwoływa-
nia dyrektorów placówek szkolnych podlegających 
gminie. Po trzecie, uznano za zbyt daleko idącą in-
gerencję kuratorów w proces odwoływania nauczy-
cieli ze stanowisk kierowniczych.

Podkreślono wysokie prawdopodobieństwo na-
ruszenia konstytucji poprzez zmiany w zakresie re-
alizacji zadań własnych gminy, do których należy, 
zresztą zgodnie z ustawą, zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty, w tym wypadku w obszarze 
edukacji publicznej. Zwrócono uwagę – robiło to 
przede wszystkim Biuro Legislacyjne – na ogra-
niczenie samorządności, czyli swobody jednostek 
samorządu terytorialnego, poprzez wzruszenie 
zasady decentralizacji władzy publicznej, a więc 
art. 15 i art. 166 naszej konstytucji. 

Dalej: brak szacunku do zasady pomocniczo-
ści, która znajduje się w samej preambule ustawy 
zasadniczej; naruszenie istotnej, konstytucyjnie 

wskazanej równowagi w zakresie realizacji zadań 
przekazywanych przez administrację publiczną ze 
wskazaniem na podział kompetencji administracji 
centralnej i administracji samorządowej; nieak-
ceptowalne nadanie organowi nadzoru publiczne-
go faktycznego nadzoru nad ważnym fragmentem 
aktywności samorządu terytorialnego; naruszenie 
art. 171 konstytucji, który wprost określa warunki 
i zakres sprawowania nadzoru nad samorządem 
terytorialnym oraz wyraźnie wskazuje, że może to 
następować jedynie w zakresie legalnego działania.

Komisja nie akceptuje nadania takiej władzy 
kuratorom, w efekcie czego mogłoby dochodzić do 
redukcji aktywności organizacji NGO, oczekiwa-
nej i akceptowanej – to chcę podkreślić – przez 
uczniów, nauczycieli, dyrektora szkoły i rodzi-
ców. Komisja nie przyjmuje do wiadomości – to 
jest ostatni punkt – nadmiernej biurokracji pro-
ponowanej w ustawie, w rzeczywistości pozwala-
jącej na wyprzedzające cenzurowanie rozmaitych 
aktywności, także organizacji uczniowskich 
i samorządowych.

W dużym skrócie: przedstawiona ustawa może 
być uznana nie tylko za wyraz rozmaitych kom-
pleksów władz oświatowych i politycznych ambicji, 
ale także, a nawet przede wszystkim, za rujnowanie 
ponad 30-letniego dorobku budowania konsensusu 
w ramach odpowiedzialności publicznej za jakość 
naszej oświaty. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę teraz sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Nauki, Edukacji i  Sportu oraz Komisji Obrony 
Narodowej, pana senatora Kazimierza Wiatra, 
o przedstawienie wniosku mniejszości komisji.

(Głos z sali: Nie ma senatora sprawozdawcy.)
Nie ma pana senatora sprawozdawcy.
W takim razie… Nie, jeszcze sprawozdanie.
(Senator Bogdan Zdrojewski: O, już jest senator.)
(Głos z sali: Już jest.)
A, jest pan senator Wiatr. Proszę uprzejmie.
Sprawozdanie mniejszości. Proszę uprzejmie.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KAZIMIERZ WIATR 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe 
oraz niektórych innych ustaw była rozpatrywana 
przez połączone komisje, Komisję Nauki, Edukacji 
i Sportu oraz Komisję Obrony Narodowej, w dniu 
20 stycznia br.

W głosowaniu wniosek o odrzucenie ustawy zo-
stał poparty przez 9 senatorów, 8 było przeciw, 1 
się wstrzymał. Widzimy zatem, że większość po-
pierająca odrzucenie ustawy była niewielka, została 
osiągnięta tylko 1 głosem.

Z tego powodu złożyłem wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Dlaczego? To ważna usta-
wa. W mediach, w wielu wypowiedziach przytacza 
się jeden, co najwyżej dwa wątki, a nie całość tej 
ustawy. Wystarczy tylko popatrzeć na opinię Biura 
Legislacyjnego Senatu, by zobaczyć, że wymienia 
się w niej 12 spraw dotyczących prawa oświato-
wego, 2 sprawy dotyczące Karty Nauczyciela i 2 
sprawy dotyczące systemu informacji oświatowej. 
Razem 16 ważnych spraw. Oczywiście ich waga jest 
różna, ta waga zależy od tego, kto te sprawy ocenia, 
czy jest to uczeń, rodzic, nauczyciel, dyrektor szko-
ły, przedstawiciel samorządu, minister czy polityk. 
Wymienię najważniejsze wątki tej ustawy.

Po pierwsze, zostaje zdefiniowana sprawa na-
uczania zdalnego, które może być dopuszczone nie 
tylko w związku z pandemią, ale także z innych po-
wodów, jeśli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż 2 
dni.

Po drugie, jest tu wiele zapisów dotyczą-
cych oddziałów wojskowych, stąd wspólne po-
siedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz 
Komisji Obrony Narodowej. Jest to sprawa nadzo-
ru pedagogicznego, wpływu Ministerstwa Obrony 
Narodowej. Jest wiele, wiele spraw szczegółowych 
dotyczących oddziałów wojskowych.

Po trzecie, kultura i placówki artystyczne, filie 
tych placówek. Nie było dotąd odpowiedniej pod-
stawy prawnej, a są tu bardzo potrzebne porozu-
mienia ministra z samorządem.

Po czwarte, sprawa podręczników.
Po piąte, sprawa przystosowania sal oddziałów 

przedszkolnych, w szczególności w zakresie prze-
ciwpożarowym, do 2024 r.

Po szóste, system informacji oświatowej, 
specjalne potrzeby edukacyjne zapisane w tym 
systemie.

Po siódme już, zwiększenie uprawnień rady 
pedagogicznej w zakresie opiniowania arkusza 
organizacyjnego. Oczywiście w wielu szkołach 
miało to miejsce, ale tutaj jest to wprowadza-
ne obowiązkowo. Na posiedzeniu komisji były 

przywoływane sytuacje, kiedy nauczyciele 
w sierpniu dowiadywali się o tym, jak ten arkusz 
wygląda, teraz przed złożeniem przed wakacja-
mi rada pedagogiczna ma ten arkusz opiniować. 
Jest też mowa o związkach zawodowych, które 
w danej placówce funkcjonują, i ich wpływie na 
ten niezwykle ważny dokument, czyli arkusz 
organizacyjny.

Po ósme, zajęcia prowadzone przez stowarzy-
szenia i organizacje pozarządowe. Plan działania, 
materiały mają podlegać decyzji rodziców, zgodnie 
z zapisami konstytucji. W szczególności myślimy 
tutaj o art. 48, który nadaje tym rodzicom prawo 
do wychowania dzieci zgodnie z własnym przeko-
naniem. Jest tutaj jeszcze wymieniona opinia kura-
tora w tej sprawie, opinia dyrektora, ale na końcu 
zawsze jest decyzja rodziców.

Po dziewiąte, sprawa likwidacji szkół. Chodzi 
o pewne nieprecyzyjne zapisy, modyfikację pro-
cedury łączenia szkół w zespół.

Po dziesiąte, konkurs na dyrektora. Nowością 
jest tutaj dopuszczenie do komisji konkursowej 
przedstawicieli rad gminy, powiatu, miasta, okre-
ślone jako możliwość, a nie jako obowiązek.

Po jedenaste, temat zawieszenia dyrektora 
szkoły. Jest tu wiele nowych ważnych zapisów.

Po dwunaste, większy nadzór nad placówkami 
niepublicznymi. Przywoływano na posiedzeniu ko-
misji sytuacje, kiedy władze tych szkół odmawiały 
dostępu do dokumentacji, szkoły znikały. Jest także 
wzmożona rola kuratora w odwoływaniu dyrekto-
ra, kurator wnosi do organu prowadzącego w tej 
sprawie.

Oczywiście jest tu problem, gdzie jest granica 
decyzji między samorządem a rządem, ale wiemy, 
że skoro edukacja ma wymiar ogólnopaństwowy, 
to pewne wspólne minimum, w szczególności do-
tyczące programów, pewnych ram nauczania, musi 
być. Państwo ustala programy nauczania dostoso-
wane do wieku, do poziomu rozwojowego uczniów. 
Z wielu wypowiedzi oczywiście wynika, że usta-
wa ta jest krytykowana głównie za ograniczenie 
dostępu do szkół stowarzyszeń, organizacji poza-
rządowych, ale tutaj konstytucja wyraźnie mówi 
– rodzice. A zatem dziś nie po raz pierwszy Prawo 
i Sprawiedliwość broni konstytucji.

(Głos z sali: Odważna teza…)
(Rozmowy na sali)
Czy mogę kontynuować, Panie Marszałku?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, pro-

szę kontynuować. I proszę sobie nie przeszkadzać.)
Bardzo dziękuję.
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Tak, odważna teza. Padały też inne słowa w tej 
komisji, mam nadzieję, że je przytoczę. Odważna 
teza, bo kiedy były tęczowe piątki w szkołach, to ro-
dziców o to nie pytano i łamano ich prawa konsty-
tucyjne. Na posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu padło takie stwierdzenie „nadzór rodzi-
cielski, ale nie za duży”. Co to znaczy? Co to znaczy 
„nie za duży”? A konstytucja?

Mówi się o autonomii szkół. Nie ma takiego po-
jęcia, nie funkcjonuje. Mówiliśmy nawet, że ta auto-
nomia dotyczy szkół wyższych i że to jest zupełnie 
inny problem.

Oczywiście seksuologia – kiedyś trudny temat, 
dziś rozmawiamy o tym swobodnie. Ale edukacja 
w tym zakresie musi być dostosowana do wieku, do 
etapu rozwojowego, nie intelektualnego, ale emo-
cjonalnego. I obowiązuje pierwszeństwo rodziców 
w tym zakresie. Ich decyzje dotyczące formy i tre-
ści muszą być całkowicie uszanowane.

To wiąże się też z problemem wieku szkolnego. 
Padają ponownie postulaty obniżenia tego wieku. 
Przytaczane są pewne dane, które nie są prawdzi-
we w całości, bo ja mam taką mapkę Europy, która 
pokazuje, że ten wiek szkolny jest bardzo, bardzo 
różny, i jak się okazuje, Polska wcale nie odstaje 
w tym zakresie od innych. No, chyba że chodzi o to, 
żeby ten wczesny wiek wykorzystać do wczesnej 
demoralizacji czy deprawacji, co proponuje WHO. 
Mamy oczywiście świetnych polskich seksuolo-
gów, ale niestety w tej dyskusji dominuje ideologia 
i polityka, a nie wrażliwość na sprawy wychowania 
wyposażona w wiedzę o rozwoju emocjonalnym 
młodych ludzi. Oczywiście padło takie słowo na 
posiedzeniu komisji.

Dużo materiałów, dużo papierów… To jest rze-
czywiście wyzwanie i trzeba będzie monitorować, 
jak ta ustawa będzie funkcjonowała, bo ona ma być 
dla dobra, a nie dla niedobra, dla utrudnienia życia 
dyrektorom, nauczycielom, rodzicom, organiza-
cjom pozarządowym. Ma być pewne dobro. I jest 
to sformułowane tak, jak to potrafiono w Sejmie 
najlepiej sformułować. Na posiedzeniach komisji 
nie padły w tym zakresie żadne poprawki, a moż-
liwe, że są potrzebne.

Nie mam wątpliwości, że ta ustawa jest bardzo 
potrzebna i w imieniu mniejszości Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu oraz Komisji Obrony Narodowej 
wnoszę o jej przyjęcie bez poprawek, przypomi-
nając wyniki głosowania na posiedzeniu komisji, 
za odrzuceniem tej ustawy, bo innego wniosku nie 
było: 9 głosów za, 8 – przeciw, 1 senator się wstrzy-
mał. Bardzo dziękuję za uwagę.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Janusza Pęcherza, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JANUSZ PĘCHERZ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 
stycznia 2022 r. ustawie o zmianie ustawy – Prawo 
oświatowe oraz niektórych innych ustaw; druk se-
nacki nr 613.

Marszałek Senatu w dniu 14 stycznia 2022 r. 
skierował ustawę do tej komisji. Po rozpatrze-
niu ustawy w dniu 1 lutego 2022 r. komisja wno-
si: Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt 
uchwały, który odrzuca tę ustawę.

Ja na sam koniec powiem, kto głosował, ile osób 
było za takim wnioskiem. Nie będę powtarzał tego 
wszystkiego, o czym powiedział bardzo dobrze 
i dokładnie senator Zdrojewski, a także pan sena-
tor Wiatr, który omówił tę ustawę dosyć szczegó-
łowo. Ja się skupię na dyskusji, jaka miała miejsce 
na tym posiedzeniu komisji.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ważny odno-
towania jest fakt, że posiedzenie komisji trwało 
ponad 4 godziny, uczestniczyło w nim 65 osób, 
z czego aż 27 osób zabrało głos. Gdybym miał to 
streścić, to musiałbym mieć do dyspozycji chociaż 
ze 2 godziny, a tutaj tyle czasu nie mam, bo mam 
20 minut.

W czasie posiedzenia komisji po przedstawie-
niu przez pana ministra Dariusza Piontkowskiego 
głównych założeń ustawy oraz po wysłuchaniu 
uwag pani Danuty Drypy, głównego legislatora 
Biura Legislacyjnego, rozpoczęła się dyskusja. 
W dyskusji, zgodnie z koncepcją zaproponowaną 
przez przewodniczącego komisji Zygmunta 
Frankiewicza, najpierw głos zabrali eksperci, 
prof. Ryszard Piotrowski z  Uniwersytetu 
Warszawskiego, który przedstawił opinię prawną 
na zlecenie Unii Metropolii Polskich, a następnie 
prof. Krystian Ziemski i dr Adrian Misiejko z kan-Misiejko z kan-
celarii prawnej Krystian Ziemski i  Partnerzy, 
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którzy przedstawili główne tezy opinii przygoto-
wanej z kolei na zlecenie Związku Miast Polskich. 
Nie będę się do tego odnosił, ponieważ pan senator 
Zdrojewski przedstawił w swoim sprawozdaniu te 
kwestie. Przytoczę jedynie jedną konkluzję z opinii 
prof. Ryszarda Piotrowskiego: „Edukacja publiczna 
to nie jest edukacja rządowa. Nawet szanując in-
tencję rządu, zgodnie z konstytucją tak zrobić tego 
nie można”.

Dalej. Pan dyrektor Andrzej Porawski z Biura 
Związku Miast Polskich zwrócił uwagę na prze-
wrotność resortu edukacji w kontekście wypo-
wiedzi ministra Piątkowskiego, że samorządy nie 
muszą prowadzić szkół, konkludując: ale to gmi-
na poniesie konsekwencje, a nie minister. A za-
tem tego typu wypowiedzi są, według dyrektora 
biura, żałosne. Według pana dyrektora pan mi-
nister proponuje te zmiany, bo większość spraw 
dotyczących reorganizacji sieci szkół przegry-
wa w sądzie, a zaproponowane zmiany w ust. 1a 
i 1c w art. 89 ustawy dają szansę na odwrócenie 
tej tendencji. W ostateczności Zarząd Związku 
Miast Polskich wnosi o odrzucenie przez Senat 
tej ustawy.

Pani Iwona Waszkiewicz, wiceprezydent 
Bydgoszczy, a  jednocześnie członek Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, po-
wiedziała m.in. tak: nad zmianami ustawowymi 
pracowaliśmy już od lipca 2021 r., przedstawia-
jąc wszystkie argumenty zainteresowanych śro-
dowisk. Przedstawiła też filozofię, jaką kieruje się 
rząd, forsując tę ustawę, na przykładzie jednego 
przepisu. Otóż był przepis mówiący, że do komisji 
konkursowej w konkursie na dyrektora szkoły bę-
dzie delegowanych 5 przedstawicieli organu nad-
zoru pedagogicznego, a tylko 1 mógł być obecny 
i głosować za pozostałych. To jest według minister-
stwa dążenie do równowagi. Z Sejmu ostatecznie 
wyszła ustawa z zapisem o 3 przedstawicielach ku-
ratorium. Pani Waszkiewicz zwróciła także uwagę 
na nieuprawnioną ingerencję w relację pracownik 
– pracodawca. Pracodawcą jest wójt, burmistrz, 
prezydent, a nie kurator. Według niej idea jest ja-
sna: chodzi o zastraszenie dyrektorów i ich podpo-
rządkowanie – a ministerstwo tłumaczy, że chodzi 
o ochronę dyrektorów przed organami prowadzą-
cymi, teraz organ prowadzący już nie będzie mógł 
zwolnić dyrektora, bo musi to uzgodnić z kurato-
rem. Kwestia oceny dyrektora – może to zrobić sam 
kurator, bez uzgodnienia z organem prowadzącym, 
a ta ocena jest bardzo ważna, bo musi być co naj-
mniej bardzo dobra, żeby dyrektor ewentualnie 

mógł przystąpić do konkursu. „Apelujemy, aby te 
przepisy nie weszły w życie”.

Z  kolei Sylwia Bielawska, wiceprezydent 
Wałbrzycha, zgadzając się ze wszystkimi wcze-
śniejszymi wypowiedziami, też stwierdziła: „Od 
lipca organizowaliśmy spotkania, by wyjaśnić pro-
ponowane zmiany w dobrze działającym trójkącie: 
rodzice – nauczyciel – uczeń. Wszyscy są zaniepo-
kojeni kwestionowaniem roli dyrektora i wprowa-
dzeniem atmosfery strachu. Jako samorządowcy 
przygotowani jesteśmy do ciągłych zmian, mimo 
pandemii będziemy dbali o takie rozwiązania, aby 
szkoła działała dalej”. Samorządowcy dadzą sobie 
radę, według tego, co powiedziała pani wiceprezy-
dent, sugerując, że przeniosą zajęcia pozalekcyjne 
do ośrodków kultury, bibliotek, domów pomo-
cy społecznej – to może nawet szybciej nauczyć 
uczniów demokracji. Według niej szkoła musi po-
zostać demokratyczna, wolna, taka, aby uczniowie 
chcieli do niej chodzić.

Z kolei pani wiceprezydent Warszawy Renata 
Kaznowska powiedziała – wynotowałem tu kilka 
zdań – „Sądziliśmy, że po reformie pani minister 
Zalewskiej już nic gorszego nie może się zdarzyć. 
I przyszedł pan minister Czarnek. I po 25 latach 
zarządzania szkołami dowiedzieliśmy się jako sa-
morządowcy, że robimy wszystko źle i że mamy 
sprowadzić swoje działanie do administrowania 
budynkami i zakupu kredy, no i trzeba łożyć środ-
ki finansowe na funkcjonowanie szkół. A tymcza-
sem luka finansowa, oświatowa, to 30 miliardów, 
według wyliczeń. We wrześniu bieżącego roku 
w szkołach ponadpodstawowych znajdzie się półto-
ra rocznika. Dodatkowo, w czasie pandemii, w cza-
sie olbrzymich problemów, z którymi borykają się 
uczniowie, kiedy potrzebują wsparcia psycholo-
gicznego, a nawet psychiatrycznego, i powinniśmy 
im w tym pomagać. W czasie nauki zdalnej dosta-
jemy projekt, który w żadnym punkcie nie mówi 
o problemach szkoły, a tych jest naprawdę dużo. 
My, samorządowcy, mamy swoją rolę ograniczyć 
do administrowania szkołami”. A na końcu stawia 
pytanie: „Czy chcemy na koniec dnia obudzić się 
w szkole ministra Czarnka? To finalna destrukcja 
polskiej szkoły”.

Marek Pleśniar z   Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty: roz-
wiązania zaproponowane w tej ustawie obrażają 
wprost nauczycieli, których teraz trzeba będzie 
pilnować, sprawdzać, kogo zapraszają do szkół. 
I pyta: jakie kompetencje urzędników uzasadnia-
ją dawanie im możliwości podejmowania decyzji 
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w zakresie określenia, kogo można zaprosić do 
szkoły i to po 2–3 miesiącach od momentu zwróce-
nia się z taką prośbą? Jak można założyć, że rodzi-
ce, godząc się na określone zajęcia, nie mają racji?

Prof. Hubert Izdebski stwierdza, że zajmu-
jemy się – zgodnie z  tym, co powiedział pan 
minister Piontkowski – garścią problemów. 
Trybunał Konstytucyjny, kiedy był i Trybunałem, 
i Konstytucyjnym, m.in. orzekł, że ustawodawca 
może dużo, ale nie może wszystkiego, bo jest zwią-
zany innymi źródłami prawa, w tym konstytucją. 
Za edukację dzieci odpowiadają przede wszyst-
kim rodzice, a zatem to oni, a nie minister, a także 
nie wójt, są za to odpowiedzialni. Przywołał także 
art. 73 konstytucji, który zapewnia wolność naucza-
nia, ale także inne prawa podstawowe, m.in. prawo 
dziecka do nauki i to do nauki tego, co będzie mu 
potrzebne w życiu, a nie tego, co myśli minister, 
że będzie mu potrzebne. Ta ustawa rażąco narusza 
te prawa. I konkluzja: ustawa ta nie powinna być 
przyjęta w proponowanym kształcie i brzmieniu.

Z kolei pani Alicja Pacewicz z Fundacji „Szkoła 
z klasą” stwierdza, że lex Czarnek postanawia za-
stąpić zasadę decentralizacji i pomocniczości za-
sadą arbitralności i uznaniowości. Stwierdza też, 
że choć ta ustawa jeszcze nie obowiązuje, to efekt 
mrożący w szkołach już występuje. Wiele inicja-
tyw rodziców, uczniów i nauczycieli już jest bloko-
wanych. Nauczyciele mówią o pełzającym strachu, 
o tym, że na korytarzach już czuć lex Czarnek czy 
lex Wójcik.

Pani Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent 
Sopotu: powinniśmy krzyczeć, bo to, co następu-
je, jest całkowitą destrukcją polskiej szkoły. I nie 
łudźmy się, że te zmiany będą służyć uczniom 
czy rodzicom. W lex Czarnek wszystko poza pod-
stawą programową będzie podlegać ministrowi 
Czarnkowi. To ma być oświata podporządkowana 
jednemu celowi, celowi partyjnemu.

Pan Krzysztof Baszczyński ze Związku 
Nauczycielstwa Polskiego zwrócił z kolei uwagę na 
to, że tę ustawę należy czytać w szerszym kontek-
ście, bo w kolejce czekają lex Wójcik, ustawa o sy-
gnalistach czy ustawa o nowym przedmiocie HiT. 
Należy zwrócić uwagę na to, o czym nikt jeszcze 
nie mówił, że ustawa w sposób zasadniczy zmienia 
ustawę o informacji oświatowej i to jest niezwy-
kle groźne. To pełna inwigilacja nauczyciela, jeśli 
chodzi o choroby czy urlopy macierzyńskie, a to są 
przecież dane wrażliwe.

Pani Dagmara Rucińska z  Niezależnego 
Związku Zawodowego „Oświata Polska” zwróciła 

uwagę na nadmierną penalizację zawodu nauczy-
ciela, chodzi o przekroczenie uprawnień, niedopeł-
nienie obowiązków, działanie na szkodę interesu 
publicznego i prywatnego. Zapisy te uderzają w za-
sadę zaufania społecznego. Budujemy szkołę lęku. 
Ta ustawa ma podważyć zaufanie do nauczycieli, 
traktuje nauczycieli jako grupę, której trzeba pa-
trzeć na ręce. Podstawą edukacji jest dialog, a za-
proponowane zmiany ustawowe tego nie zawierają.

Z kolei pan Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta 
Białegostoku, stwierdził, że zaproponowane zmia-
ny to powrót do PRL. Zaapelował do senatorów PiS 
o poczucie odpowiedzialności i głosowanie za od-
rzuceniem tej ustawy.

Pani Edyta Książek ze Związku Nauczycielstwa 
Polskiego powiedziała, że według niej polityka 
wdziera się do szkół i sal lekcyjnych, i stwierdziła, 
że jest tu, na posiedzeniu komisji, o którym mówię, 
bo liczy na powstrzymanie tej tendencji.

Z kolei pani Monika Jabłońska, wiceprezydent 
Włocławka, stwierdziła: „Dopłacamy do oświaty 
olbrzymie pieniądze, a w ustawie chce się nas po-
stawić w roli księgowego. Uczestniczę w konkur-
sach na dyrektora. Za chwilę nie będzie chętnych 
do startowania na to stanowisko”. No, to potwier-
dzają praktycznie wszyscy samorządowcy.

Iga Kaźmierczak, Fundacja „Przestrzeń dla 
Edukacji”: „Szkoły mają obowiązek współpraco-
wać z organizacjami. Rodzice sięgają po współpracę 
z organizacjami nie dlatego, żeby demoralizować 
młodzież, ale żeby te organizacje pomogły także ro-
dzicom w wychowaniu ich dzieci. Teraz te inicja-
tywy będzie cenzurował kurator”.

Zygmunt Puchalski, Społeczne Towarzystwo 
Oświatowe: „Wszystko zaczęło się od reformy mi-
nister Zalewskiej i likwidacji gimnazjum. Byliśmy 
w czołówce osiągnięć uczniów w Europie. Finowie 
nie mają kuratoriów, a placówki wspierające roz-
wój szkoły i nauczycieli. U nas cofamy się z pod-
stawą programową do lat siedemdziesiątych”. 
I apeluje, żeby nie zabierać szkół obywatelom.

Z  kolei Mirosław Kozik z  Klubu Młodego 
Nauczyciela w okręgu śląskim twierdzi, że zabiera 
głos w obronie nauczycieli, uczniów i szkoły: „Cała 
ustawa stanowić będzie blokadę dla otwartego 
umysłu, krytycznego myślenia. Stanowi barykadę 
dla tolerancji, szkoły patrzącej w gwiazdy, szko-
ły wolnej od indoktrynacji i zaściankowości. Lex 
Czarnek może cofnąć polską szkołę o dekady i na 
dekady, a urzędniczy podpis kuratora będzie bloko-
wał każdą aktywność i kreatywność. Lex Czarnek 
zablokuje wszelką aktywność. Chce zafundować 
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nam szkołę strachu, szkołę tępo i ideologicznie 
wychowanego obywatela, szkołę, w której w do-
bie tabletu proponujemy liczydło. W rezultacie 
lex Czarnek to szkoła łamiąca kręgosłupy uczniów 
i nauczycieli”.

Monika Chabior, zastępca prezydenta 
Gdańska: „Mamy wybór między tym, o  czym 
marzymy, czyli szkołą otwartą, demokratycz-
ną, nowoczesną, uczącą krytycznego myślenia, 
odróżniającą pojęcie manipulacji od informa-
cji, a szkołą, która jest urzędem, do którego na 
8 godzin przyprowadzamy dzieci i mają one być 
z urzędnikami. Co będzie możliwe, jak wejdzie lex 
Czarnek, nikt nie wie. Spontaniczność zostanie 
zahamowana, a bez tego nie ma rozwoju. A co bę-
dzie, jak na to nie zgodzi się szkoła, nauczyciel 
czy rodzice? Będzie kontrola kuratoryjna, sankcje 
karne, może tak jak kiedyś karne przenoszenie 
ucznia z jednej szkoły do drugiej. Dzisiaj polska 
szkoła to taka, gdzie nie ma chętnych na dyrektora 
– ja o tym już wspominałem. Jeśli przychodzi na 
konkurs jeden kandydat, to jesteśmy szczęśliwi, 
to jest sukces. Czy tak ma wyglądać dobry wybór? 
Jesteśmy uzależnieni od dobrych ludzi i od na-
uczycieli, którzy biorą nadgodziny, od emerytów, 
którzy pracują, od egzaminatorów, których pró-
buje się wyciągnąć spod ziemi, żeby chcieli egza-
minować według nowego systemu, od nauczycieli 
przedmiotów zawodowych, których nie wiadomo 
skąd brać. Czy szkoła Czarnka będzie zachęcają-
cym miejscem? Nie, bo nauczyciel to pasjonat. Nie 
zgadzamy się na te wszystkie przepisy. Uważamy, 
że niszczą one polską szkołę, niszczą polską samo-
rządność, ale przede wszystkim nie dają młodym 
ludziom możliwości aspirowania, aby przenosić 
nas w lepszą Polskę”.

Burmistrz gminy Milicz, Piotr Lech: „Dzisiejsze 
zmiany są zaprzeczeniem tamtych z lat osiemdzie-
siątych. Wraca urzędnik, system nadzoru prokura-
torski. To jest powrót do PRL i kierunek wschodni. 
Nie było reformy Zalewskiej, bo reforma to zmiana 
na lepsze. W zaproponowanych rozwiązaniach nie 
ma takich zmian”.

Szkoły niepubliczne także wskazują, że prak-
tycznie są wrzucane do jednego worka ze szkoła-
mi publicznymi, o czym mówiła pani Magdalena 
Wontek z Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej.

Daria Bielenin-Palęcka: „Szkoła jest bardzo zło-
żoną społecznością i może w niej się zdarzyć wiele. 
Czekam tylko, aby mój syn zakończył jak najszyb-
ciej edukację – no, to rodzic. Nie zazdroszczę dy-
rektorom i nauczycielom”.

To była bardzo bogata dyskusja, nie wszystkie 
głosy tutaj wymieniłem. Później zaczęli zabierać 
głos senatorowie. Ograniczę się jedynie do odnoto-
wania, którzy senatorowie wzięli udział w dyskusji 
na posiedzeniu komisji, bo z pewnością wezmą oni 
udział w dzisiejszej debacie i powtórzą główne tezy 
swoich wystąpień. Byli to senatorowie Krzysztof 
Kwiatkowski, Janusz Gromek, Marek Komorowski, 
Wadim Tyszkiewicz i Janusz Pęcherz. Krótkiego 
podsumowania – krótkiego z uwagi na upływają-
cy czas – dokonał przewodniczący komisji, sena-
tor Zygmunt Frankiewicz. Wcześniej jednak, przed 
tym podsumowaniem, głos zabrał także pan mini-
ster Piontkowski, który musiał wziąć udział w gło-
sowaniu w Sejmie, ale odniósł się do niektórych 
z tych głosów. Pan minister jest na sali, więc myślę, 
że także tutaj o tym powie.

Według Zygmunta Frankiewicza ustawa spo-
wodowała olbrzymie poruszenie w środowisku, 
w środowiskach zajmujących się oświatą, o czym 
świadczyła obecność tylu osób chętnych do dys-
kusji. Te obawy powinny być rozwiane, a  nie 
zostały rozwiane. Wypowiedź pana ministra 
Piontkowskiego jest dowodem na istnienie 2 rze-
czywistości, które się ze sobą nie spotykają. Po to 
zleciliśmy ekspertyzę, aby nie opierać się na emo-
cjach, ale na chłodno, ze znawstwem, przeanalizo-
wać sytuację, jaka zostanie stworzona po przyjęciu 
tych zmian w prawie oświatowym. Wszystkie opi-
nie na ten temat były jednolicie negatywne i nie 
zmienia tego fakt, że Biuro Legislacyjne Sejmu, 
o czym wspominał senator Komorowski, nie za-
kwestionowało tych zmian pod względem praw-
nym. Nie oznacza to, że wszystko jest w porządku. 
To może być taka sama sytuacja jak w przypadku 
Polskiego Ładu. Co do sprzeczności z konstytu-
cją, to pan przewodniczący wierzy ekspertom, ale 
także logice. Jeżeli ktoś ponosi odpowiedzialność, 
a ktoś inny podejmuje decyzje finansowe, to jest to 
sprzeczne z logiką. Według senatora Frankiewicza 
to bardzo zły moment na taką awanturę, dlatego 
że żyjemy w czasie pandemii. System edukacji jest 
przeciążony, dzieci i młodzież są w kryzysie, a my 
dokładamy zamieszanie, które na pewno nie jest 
teraz potrzebne, niezależnie od tego, kto ma rację. 
Przewodniczący nie hamował tej dyskusji, bo liczy 
się nie tylko tekst, ale także kontekst. To ma zasad-
nicze znaczenie, na co zwracali uwagę występujący 
w dyskusji. Te zmiany to element pewnego trendu, 
który jest widoczny nie tylko w oświacie, ale także 
np. w projektach zarządzania szpitalami. To jest 
ewidentnie sprzeczne z konstytucją. Nadzór nad 
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samorządem jest ewidentnie sprecyzowany w kon-
stytucji, a to wykracza poza konstytucję.

(Sygnał timera)
Po tym podsumowaniu dyskusji, w której nie 

zgłoszono poprawek – zgłoszono tylko 2 wnioski, 
o przyjęcie ustawy bez poprawek oraz o odrzucenie 
ustawy w całości – przewodniczący komisji zarządził 
głosowanie nad wnioskiem najdalej idącym, czyli nad 
wnioskiem o odrzucenie ustawy: 6 senatorów głoso-
wało za odrzuceniem ustawy, 2 było przeciw.

W imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej proszę Wysoki Senat 
o odrzucenie tej ustawy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Prosiłbym o adresowanie tych pytań, dlatego że 
było kilka sprawozdań. Oczywiście były też różne 
wnioski.

Kto się zgłasza?
Pani senator Alicja Chybicka do pana senatora 

Zdrojewskiego. Proszę.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Panie Senatorze, chciałabym zapytać, czy na 
posiedzeniu komisji była mowa o tzw. szkołach 
specjalnych – to dotyczy dzieci niepełnosprawnych 
i osób niepełnosprawnych powyżej osiemnastego 
roku życia – a także o szkołach przyszpitalnych. 
Jak ta deforma wpłynie na te szkoły? Bo rodzice są 
przerażeni tym, co się dzieje wokół prawa oświa-
towego. Czy to kompletnie nie położy… Czy w ogó-
le była dyskusja na ten temat? Bo w mojej opinii 
wprowadzane zmiany kompletnie położą działal-
ność szkół specjalnych i szkół przyszpitalnych. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Dominującym elementem były oczywiście py-
tania i opinie dotyczące szkół publicznych – za-
równo tych, które pozostają w gestii Ministerstwa 
Obrony Narodowej, jak i tych, które pozostają w ge-
stii samorządów terytorialnych. Niemniej na posie-
dzeniu komisji samorządu terytorialnego pojawiła 
się jedna opinia, która wyrażała dokładnie taką 
samą obawę, jaką pani senator wyraziła w chwili 
obecnej, tzn. że może to dotknąć pewną grupę szkół 
o szczególnej wrażliwości, jeżeli chodzi o procesy 
edukacyjne, ze względu na same dzieci.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pani senator Halina Bieda.

SENATOR 
HALINA BIEDA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałabym 2 króciutkie py-

tania zadać. Pierwsze: czy na posiedzeniu komisji 
były podawane liczby, dane dotyczące niesubordy-
nacji dyrektorów? Ministerstwo jako jeden z po-
wodów zmian podaje, że dyrektorzy nie wykonują 
zaleceń kuratorów oświaty. No, wydaje mi się to 
dziwne. Chciałabym zapytać, czy takie dane doty-
czące niesubordynacji były podane.

I drugie pytanie. Czy były podawane liczby do-
tyczące przypadków, w których szkoła organizowa-
ła zajęcia bez zgody rodziców? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Moja wiedza jest szersza od tej, która była przed-
stawiana na posiedzeniu komisji. Na posiedzeniu ko-
misji mówiliśmy de facto o ubiegłym roku i pojawiła 
się informacja, że przypadki takie, o jakie pani pyta, 
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były 4. Co ciekawe, we wszystkich tych 4 przypad-
kach były adekwatne reakcje organizatora, czyli sa-
morządu, na te zgłoszenia, które były. A więc można 
powiedzieć, generalnie rzecz biorąc, że w roku 2021 
nie było ani jednego przypadku braku reakcji orga-
nu prowadzącego szkołę na ewentualną taką skargę.

Od razu dodam, że starałem się pozyskać wie-
dzę, jak to wyglądało w ciągu ostatnich 6 lat, bo być 
może po prostu trafiliśmy na taki dobry rok, w któ-
rym pojawiły się tylko te 4 skargi. Otóż w ciągu 6 lat 
takich skarg było zaledwie 27 i wszystkie spotkały 
się z prawidłową, zgodną z oczekiwaniami, reakcją. 
Tak więc nie można powiedzieć – jak rozumiem, 
to było w podtekście – że ta ustawa jest wynikiem 
braku procedur reagowania na określone sytuacje, 
które zgłaszają np. rodzice.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski, proszę 

bardzo. 

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Panie Przewodniczący!
Mam pytanie do pana senatora Zdrojewskiego. 

W trakcie wystąpienia pana przewodniczącego, se-
natora Wiatra zacząłem mieć wątpliwości, kiedy 
mówił, że ta ustawa jest potrzebna, a mówił jako 
przewodniczący komisji. Proszę o podanie bardzo 
precyzyjnej informacji, jakie jest stanowisko po-
łączonych komisji, jak był wynik głosowania co do 
pozytywnej lub negatywnej opinii wobec tego pro-
jektu i czym – syntetycznie – kierowali się senato-
rowie, zajmując takie lub inne stanowisko.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!

Tych argumentów, które spowodowały, że za-
głosowaliśmy przeciw tej ustawie, było generalnie 
bardzo dużo. Najważniejsze są zawarte w opi-
nii Biura Legislacyjnego Senatu. Ja część z nich 
wymieniłem, ale ze względu na czas nie wymie-
niłem wszystkich – wymieniłem te, które są 
najważniejsze.

W głosowaniu zaproponowaliśmy odrzucenie 
tej ustawy, przewagą 1 głosu.

To, co jest najważniejsze i co warto podkre-
ślić, to są te tezy, które pojawiły się w  opinii 
Biura Legislacyjnego i które zostały powtórzo-
ne – co bardzo ważne – w opinii zamówionej 
przez Unię Metropolii Polskich u prof. Ryszarda 
Piotrowskiego. Tezy, które były najistotniejsze, są 
następujące. Po pierwsze, ograniczenie zdolno-
ści samorządu terytorialnego do wykonywania 
istotnej części zadań publicznych. Pan Piotrowski 
tu się nie bawił w delikatności – stwierdził, że 
przepisy te są niezgodne zarówno z preambu-
łą, jak i art. 1, art. 5, art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 2 
konstytucji.

Po drugie, ta ustawa narusza zasady państwa 
prawnego w zakresie konstytucyjnego prawa oby-
wateli do nauki.

Po trzecie, jest niezgodna z art. 4 ust. 3 i ust. 4 
Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. 
Przypomnę, że to jest karta sporządzona 16 paź-
dziernika 1985 r., o ile pamiętam, ratyfikowana 
w 1994 r. przez Polskę.

I kolejna rzecz: bezprawne pozbawienie rad ro-
dziców wpływu na podjęcie działalności w szkole 
lub placówce przez stowarzyszenia i inne organi-
zacje, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza.

To były te najważniejsze elementy.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, 

chciałbym, ponieważ zostałem wymieniony przez 
pana senatora Kwiatkowskiego…)

Ale, Panie Senatorze, będzie pan miał tę możli-
wość, bo będą pytania do pana. Wtedy pan będzie 
mógł…

(Senator Kazimierz Wiatr: Ale pan senator 
Kwiatkowski użył mojego nazwiska.)

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, będzie pan miał możliwość 

odniesienia się do tego…
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(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ale ja nie cy-
towałem senatora Wiatra, tylko powiedziałem, że 
zacząłem mieć wątpliwości po jego…)

(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Senatorze, 
zrobił pan to bardzo przewrotnie i nieuczciwie 
i przedstawił pan sytuację…)

Panie Senatorze…
(Senator Kazimierz Wiatr: …w złym świetle.)
(Głos z sali: No, i co z tego?)
Panowie Senatorowie! Panie Senatorze Wiatr 

i Panie Senatorze Kwiatkowski, nie udzieliłem pa-
nom głosu.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak.)
Proszę…
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, nie 

udzieli mi pan głosu, chociaż zgodnie z regulaminem…)
Nie, nie udzielę panu głosu. Będzie pan miał 

możliwość…
(Senator Kazimierz Wiatr: …powinien mi pan 

udzielić tego głosu?)
(Senator Barbara Zdrojewska: Nie.)
Pan jest sprawozdawcą, w związku z tym bę-

dzie pan miał możliwość w swoim wystąpieniu…
(Senator Kazimierz Wiatr: Zostało wymienione 

moje nazwisko, a regulamin w takich sytuacjach 
umożliwia mi zabranie głosu.)

(Głos z sali: Ale to nie teraz, Panie Senatorze.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale nie mówi się 

w trakcie, tylko…)
Panie Senatorze, proszę bardzo.

SENATOR 
KAZIMIERZ WIATR 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Kwiatkowski zapytał pana se-

natora Zdrojewskiego… Powiedział, że sko-
ro sprawozdawca Kazimierz Wiatr mówił, że 
ustawa jest bardzo potrzebna, to on, pan se-
nator Kwiatkowski, pyta się pana senatora 
Zdrojewskiego, jaki w  takim razie był wynik 
głosowania. Otóż chciałbym powiedzieć, Panie 
Senatorze, że pytanie było przewrotne, ponie-
waż ja w swoim wystąpieniu dwukrotnie przy-
taczałem ten wynik głosowania. I pana pytanie 
postawiło moją osobę w złym świetle, jakbym ja 
próbował manipulować, że 9 osób było za, 8 było 
przeciw. Ale ja uważam, że było na odwrót. No, 
Panie Senatorze, bardzo proszę…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ale ja nie uży-
łem słowa „manipulacja”)

(Rozmowy na sali)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panowie!
Czy pan senator Kwiatkowski chce przedstawić 

sprostowanie do sprostowania?
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Tak, ja chcę 

sprostować.)
W związku z tym, Panie Senatorze Wiatr, bę-

dzie sprostowanie do sprostowania. Jak rozumiem, 
pan potem też sprostuje? Czy pan zakończy już 
sprostowania?

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

W trybie sprostowania chciałbym powtórzyć, że 
nie użyłem słowa „manipulacja”, tak więc sprosto-
wanie pana senatora Wiatra jest bezzasadne.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jerzego 

Fedorowicza.

SENATOR 
JERZY FEDOROWICZ 

Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie do pana senatora Zdrojewskiego. 

Na tak ważnym posiedzeniu – i zresztą to będzie też 
pytanie do pana marszałka – nie ma obecnego pana 
ministra Czarnka. Z całym szacunkiem dla pana wi-
ceministra. Czy pan minister Czarnek pojawił się na 
tej debacie?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Nie, nie pojawił się.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.

SENATOR 
JERZY FEDOROWICZ 

Następne pytanie, od razu… Czy mogę od razu 
zadać następne? Bo mam kilka pytań do pana 
Zdrojewskiego.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jeżeli się 
pan zmieści w ciągu minuty, proszę bardzo.)

Zmieszczę się.
Następne pytanie: czy w trakcie omawiania 

roli kuratorów, która jest oczywiście oceniana 
negatywnie, była rozmowa na temat zdarzenia, 
które miało miejsce w Krakowie, gdzie pani kura-
tor Nowak powiedziała… Chodzi mi o tę sytuację, 
po której minister zdrowia zażądał dymisji pani 
kurator Nowak. I czy pan minister Czarnek do-
pełni tego obowiązku? Bo ta pani potrafi też opi-
niować przedstawienia teatralne, nie oglądając… 
I mając wpływ na uczniów i dyrektorów, wydaje 
swoją opinię. Czy ten temat był poruszany? Bo to 
bulwersuje mieszkańców mojego miasta.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Był poruszany przede wszystkim temat samych 
kuratorów.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Senatorze, proszę wszystkie pytania… Ma 
pan jeszcze jakieś?

(Senator Jerzy Fedorowicz: No, ale muszę otrzy-
mać odpowiedzi, a potem mogę zadać jeszcze jed-
no pytanie.)

Nie, nie, Panie Senatorze, minutę pan ma na 
pytania. Proszę to wykorzystywać. I zapisuję pana, 
bo już pan przekroczył czas.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Proszę mnie zapisać 
do następnego pytania.)

Proszę bardzo.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Ja chciałbym podkreślić, że…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 
bardzo.)

…omawiając tę ustawę, rzeczywiście poruszyli-
śmy problem kuratorów, i to w 2 kontekstach. Chcę 
być tu ścisły, jeżeli chodzi o tę dyskusję. Jeżeli cho-
dzi o historię kuratorów, historię tej funkcji, ład-
ną historię… Kuratorzy, jako opiekunowie, przez 
lata byli tymi organami, które wspierały proces 
edukacji. I zwrócono uwagę – i to pamiętam do-
kładnie – że niestety, dziś mamy sytuację, w któ-
rej odeszliśmy od tej pięknej karty. Nie podawano 
przykładów, np. pani kurator z Krakowa, niemniej 
jednak wskazaliśmy wyraźnie, że mamy do czy-
nienia z sytuacją, w której musimy pamiętać, że 
szkoły przynależą do różnych instytucji, organów 
samorządowych: wójtów, burmistrzów, prezy-
dentów. Ci mają różne legitymacje lub nie mają 
żadnych legitymacji. Kuratorzy z kolei przynale-
żą… i posiadają jedną legitymację: obecnego obozu 
władzy. W związku z tym obawy o to, że przesu-
nięcie odpowiedzialności i kompetencji na kurato-
rów z legitymacjami partyjnymi może rzeczywiście 
doprowadzić do negatywnych zjawisk, o których 
mówił przede wszystkim pan senator Pęcherz, 
cytując wszystkich tych, którzy brali udział z ko-
lei w debacie na posiedzeniu komisji samorządu 
terytorialnego.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pani senator Magdalena Pęcherz…
(Głos z sali: Kochan.)
Przepraszam. Pani senator Magdalena Kochan.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, życie pędzi. Zmieniają się wy-

mogi życia, zmieniają się narzędzia, których uży-
wamy. Szkoła musi za tym nie tylko nadążyć, ale 
także czasem wyprzedzać pewne rzeczy. 20, 30 lat 
temu nauczyciel i podręcznik byli źródłem infor-
macji, źródłem wiedzy dla ucznia. Dzisiaj nauczy-
ciel musi być przewodnikiem po zalewających 
dzieci i młodzież informacjach, musi nauczyć je 
krytycyzmu wobec napływającej do nich wiedzy 
i docierających do nich informacji, musi nauczyć 
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samodzielności w myśleniu. Czy ta reforma choć 
o milimetr przybliża nas do takiej idei edukacji, 
w której nie dostarczycielem wiedzy, a przewod-
nikiem po trudnym świecie staje się nauczyciel?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

To jest de facto najważniejsze pytanie, bo 
każdemu projektowi ustawy powinna towarzy-
szyć właśnie taka intencja, aby zanotować po-
stęp w tej materii. Ja się posłużę opinią pana 
prof. Gadacza, aby odpowiedzieć dość precyzyj-
nie na intencję tego pytania. Otóż on mówił, że 
po pierwsze, trzeba przywrócić właściwe zna-
czenie tych podstawowych słów – i to jest rola 
szkoły, prawa, sprawiedliwości, wrażliwości etc. 
– a po drugie, że ważne jest, aby w tym trójką-
cie odpowiedzialności za oświatę na pierwszym 
miejscu był uczeń, potem rodzic, nauczyciel, 
a na końcu minister Czarnek, przed nim kura-
tor, a nie odwrotnie. Na szczycie odpowiedzial-
ności nie może stać minister, bo szkoła, krótko 
mówiąc, umrze. Trzeci element: powinna domi-
nować inkluzywność, a nie wykluczenia. Według 
mojej oceny ostatnie 6 lat dewastowania oświaty 
stawia na wykluczenia, a nie na inkluzywność. 
Dalej: współpraca, a nie podległość – szkoła po-
winna uczyć współpracować, a nie sprowadzać 
się tylko i wyłącznie do odbioru rozmaitych za-
leceń. Wolność, a nie cenzura – wolność w szkole 
w procesie dydaktycznym jest ściśle określona 
i można ją dobrze zdefiniować. Decentralizacja 
zamiast wszechogarniającego państwa, zwłasz-
cza w  takich wrażliwych kompetencjach. 
Wrażliwość, a nie gburowatość.

Czego potrzebuje oświata? Krótko powiem: 
tlenu, wolności i spokoju. Na pewno nie reform. 
Potrzebuje: odideologizowania; redukcji biuro-
kracji; dystansu do bieżącego życia politycznego, 
zwłaszcza tego partyjnego; szacunku; zaufania; 
adekwatnych wynagrodzeń nauczycieli; empatii 
i tolerancji. I to są te najważniejsze elementy, któ-
rych potrzebuje edukacja.

I na koniec powiem tak: dziś szkoła i reforma 
musi antycypować rok 2025, 2026, a nie cofać się 
do XX w., a my się cofamy. Zamiast antycypować 
rozwój technologiczny, konieczną wiedzę w zakre-
sie ekologii, konieczną wiedzę w zakresie medy-
cyny, prawa, dziś można powiedzieć, patrząc na 
wszystkie kolejne reformy, że nasza szkoła cofa 
edukację do przeszłości i to bardzo mocno.

I ostatnia rzecz. Ja bardzo zwracam uwagę na 
to, aby w szkolnictwie przyjrzeć się także temu, 
co jest na zewnątrz, żeby jak najszybciej przygo-
tować dzieci do odbierania nadmiaru informacji 
i wybierania, umiejętności odróżnienia informa-
cji prawdziwych od nieprawdziwych. My mamy 
dziś zastosowaną matrycę, w której następuje 
ubezwłasnowolnienie zarówno dzieci, jak i na-
uczycieli w jakimś stopniu. Groźby dominują za-
miast procesu, krótko mówiąc, demokratycznego 
dialogu.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Teraz pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam akurat pytanie, zupełnie przypadkiem 

oczywiście, do pana senatora Zdrojewskiego jako 
przedstawiciela grupy senatorów, którzy byli wtedy 
w większości i zawnioskowali o odrzucenie usta-
wy w całości.

To jest po prostu broń atomowa Senatu. Taka 
propozycja niczego nie załatwia, niczego nie popra-
wia, po prostu ucina dyskusję nad sprawą. Pytanie 
jest takie: dlaczego? Ja nie pytam merytorycznie 
o przepisy, które są, według państwa, złe, bo to jest 
kwestia ocenna. Będziemy się pewnie na ten te-
mat wypowiadać w dyskusji. Pytam, dlaczego nie 
skorzystaliście państwo z formy wprowadzenia po-
prawek. Łącznie jest bodajże 16 zmian, z tego 5 jest 
wrażych, tak bym określił. Można je było spokoj-
nie wypreparować z tekstu, przepisy przejściowe 
z tymi jakoby złymi wyłączyć…

(Sygnał timera)
…i wprowadzić w życie te przepisy, które są 

dobre. Najprostszy z tych przepisów to przepis 
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dotyczący zwiększenia… kwestii dowozu dzieci 
przez gminy, umożliwienia uczniom…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, dziękuję panu bardzo.)

Mówię o nauczaniu indywidualnym, o potrze-
bie nauczania indywidualnego, także nauczania 
zdalnego itd.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

Będziemy się tym jeszcze zajmować. Czemu nie 
zostawiliście tych dobrych przepisów? Czemu je-
steście przeciwko uczniom?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Senatorze, znacznie przekroczył pan 
czas.

Panie Senatorze Sprawozdawco, proszę bardzo.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Ja się zastanawiałem, czy nie przygotować 
określonego zestawu poprawek, które by tę usta-
wę poprawiły, ale muszę powiedzieć, że na tym in-
telektualnym zadaniu, krótko mówiąc, poległem. 
Dlaczego? Bo złe rzeczy, te zapisy, które nigdy w ży-
ciu nie powinny się pojawiać, dominowały tak moc-
no, że uznałem, że to zadanie jest niewykonalne.

Jest jeszcze druga przyczyna. Rzeczywiście 
możliwość uruchomienia nauczania zdalnego nie 
tylko w czasie pandemii, czyli to, o czym pan wspo-
mniał… To można wprowadzić, ale tu się nie pali. 
To nie jest tak pilne, że to trzeba robić w tych skraj-
nie trudnych, niekorzystnych warunkach. Można 
to zrobić po bożemu, spokojnie. Może pan senator 
wystąpi z inicjatywą, aby takie zapisy wprowadzić? 
Ja na pewno je poprę.

Generalnie rzecz biorąc, nie zgadzam się z filo-
zofią rządu w zakresie oświaty od 6 lat. Nie zgadzam 
się. Nie zgadzam się z decyzją o likwidacji gimnazjów, 
nie zgadzam się z filozofią, w której państwo jest waż-
niejsze od obywatela, nie zgadzam się z filozofią do-
minacji nadzoru kuratorskiego nad samorządem, bo 
jest to niezgodne z konstytucją, nie zgadzam się na 
utrwalanie bardzo późnego etapu obligatoryjnej edu-
kacji. To nie jest filozofia XXI w., państwa odpowie-
dzialnego za wychowanie młodego pokolenia. To nie 
jest filozofia, pod którą mogę się podpisać.

My możemy się różnić politycznie, ale w zapi-
sach, generalnie rzecz biorąc, apelowałbym o od-
powiedzialność. Tu chodzi o to, jak dziecko będzie 
przygotowane do wyzwań XXI w. Ta ustawa nas 
cofa, zdecydowanie nas cofa.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Wyczerpała się lista osób, które zgłosiły się 

z pytaniami do pana senatora.
Teraz pytania do senatora sprawozdawcy 

mniejszości, pana Kazimierza Wiatra.
Proszę bardzo. Pan senator Krzysztof 

Kwiatkowski.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Dziękuję 

bardzo.)
Pan senator Jerzy Fedorowicz, proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY FEDOROWICZ 

Panie Przewodniczący! Panie Senatorze!
Pan zgłosił wniosek o przegłosowanie usta-

wy bez poprawek. Proszę mi powiedzieć, w jaki 
sposób pan, będąc senatorem, który chroni pra-
wo i praworządność, może zgłaszać taki wniosek 
w momencie, kiedy – tu cytuję – ustawa jest nie-
zgodna z konstytucją. Kurator oświaty jest orga-
nem administracji rządowej i wzmocnienie jego 
roli ogranicza działalność jednostek samorządo-
wych, co narusza zasadę decentralizacji władzy pu-
blicznej wynikającą m.in. z art. 15 i 166 konstytucji. 
Jest tu jeszcze kilka innych deliktów konstytucyj-
nych. Proszę mi powiedzieć, w jaki to sposób panu 
przychodzi do głowy, żeby mimo takich zarzutów 
o antykonstytucyjność ustawy pan był uprzejmy 
zgłosić propozycję przyjęcia tej ustawy bez popra-
wek. Jakie są pana motywacje? No, przecież two-
rzymy prawo i konstytucja nas obowiązuje.

(Sygnał timera)
Minuta, Panie Marszałku. Idealnie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco.
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SENATOR 
KAZIMIERZ WIATR 

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, od stwierdzania zgodności 

ustaw z konstytucją jest Trybunał Konstytucyjny…
(Głos z sali: Jaki?)
(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

bardzo, Panie Senatorze.)
Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że za-

rzut niekonstytucyjności jest stawiany przez total-
ną opozycję przy okazji większości ustaw, tak więc 
mnie to w ogóle nie dziwi. A pytanie mnie, sformu-
łowanie, co mi przychodzi do głowy, że… To jest 
infantylne. I może na tym bym zakończył.

Jednocześnie…Pan Kwiatkowski niestety wy-
szedł, ale pan marszałek sugerował, żebym w swo-
ich odpowiedziach na pytania odniósł się do tego, 
co tutaj w stosunku do mojej osoby wykonał pan 
senator Kwiatkowski. Bardzo mi się spodobała ta 
konkluzja pana senatora Kwiatkowskiego po mojej 
wypowiedzi. Sformułował ją tak, że nie użył słowa 
„manipulacja”… No tak, ale manipulował. Tak to 
właśnie wygląda ze strony opozycji – padają wiel-
kie słowa, a życie swoje.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ  

Panie Senatorze…
(Senator Kazimierz Wiatr: O, pan senator wró-

cił. Nie wiem, czy mam powtórzyć…)
Panie Senatorze, w ramach repliki pan się już 

do tego ustosunkował i pan w tej chwili robi to 
samo. Po prostu przekracza pan to, co powinien 
robić sprawozdawca.

Dziękuję bardzo panu.
(Senator Kazimierz Wiatr: Nie ma więcej py-

tań do mnie?)
Gdyby były, tobym panu powiedział. Nie ma 

więcej pytań. Dziękuję bardzo, Panie Senatorze 
Sprawozdawco.

I teraz pan senator sprawozdawca Pęcherz.
Pani senator Halina Bieda zadaje pytanie.

SENATOR 
HALINA BIEDA 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Ja mam pytanie dotyczące odpowiedzialno-

ści. Dyrektorzy ponoszą odpowiedzialność za 

prowadzoną przez siebie placówkę i grozi się im róż-
nymi sankcjami, jeśli pewnych rzeczy nie dopilnują. 
Pytanie moje brzmi tak. Czy na posiedzeniu komisji 
była mowa o tym, że kuratoria, gdyby przez przypa-
dek ta ustawa weszła w życie – mam nadzieję, że do 
tego nie dojdzie – będą ponosiły odpowiedzialność, 
jeśli podejmą złą decyzję? Czy o tym na posiedzeniu 
komisji była mowa, o odpowiedzialności kuratoriów 
za podejmowane decyzje? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Panie Marszałku! Pani Senator!
Nie było mowy o tym, że kurator będzie ponosił 

odpowiedzialność za tego typu decyzje.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Teraz pytanie zadaje pani senator Ewa Matecka.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, proszę powiedzieć, czy pod-

czas dyskusji na posiedzeniu komisji wskazano 
bardzo wyraźnie na realne zagrożenie, jakie nio-
są za sobą te zmiany, polegające na ograniczeniu, 
utrudnieniu dostępu do wiedzy i konstytucyjnej 
gwarancji prawa do nauki, wiedzy i nauki, którą 
wzbogacają w szkołach organizacje pozarządowe, 
co w konsekwencji może zniechęcić dyrektorów 
szkół do podejmowania wielorakich i różnorod-
nych inicjatyw we współpracy z tymi organizacja-
mi pozarządowymi.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
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SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Pani Senator! Wysoka Izbo!
No, w kilku wystąpieniach były podnoszone te 

kwestie. W wystąpieniu chyba pani wiceprezydent 
Wałbrzycha, która mówiła, że organy prowadzące 
sobie poradzą z tym, bo wyprowadzą zajęcia po-
zalekcyjne poza szkołę… W tym kontekście także 
ja się wypowiadałem, że znam wiele przykładów, 
znam wielu dyrektorów szkół praktycznie w całej 
Polsce, nie tylko w Kaliszu, których bardzo dobrze 
znam, z całej Polski, którzy wręcz twierdzą, że za-
przestaną takich zajęć pozalekcyjnych w szkołach, 
bo po co się narażać, lepiej przeczekać, przecież 
ten czas nie będzie trwał bez końca. To jest zagro-
żenie. Myślę, że to, co powiedziałem na początku, 
że ktoś sobie da radę… Świadomy organ prowa-
dzący, dyrektorzy być może będą podejmowali 
takie działania, ale myślę, że szkoła strachu tak-
że i tych aktywnych może na pewien czas trochę 
zastopować.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Było tu dziś wiele mówione o manipulacji. Czy 

nie jest manipulacją ze strony autorów tej ustawy, 
że mając na względzie to, że w Polsce jest 20 tysię-
cy szkół – prawie 15 tysięcy podstawowych, a do 
tego licea i technika – i wprowadzając do ustawy 
zapis, że na 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć 
prowadzące te zajęcia stowarzyszenie lub organi-
zacja musi przedstawić szczegółowy plan działań 
na terenie szkoły… Ten plan trzeba przedstawić ku-
ratorium, żeby uzyskać jego zgodę. A musimy pa-
miętać, że przy tej ilości szkół to jest ponad 1 tysiąc 
300 szkół na każdego kuratora. Jeżeli nawet liczyć 
po kilka organizacji na szkołę, to czy w praktyce in-
tencją ustawodawcy nie jest wyłącznie to – i to jest 
przykład skrajnej manipulacji – żeby te organiza-
cje, które nie będą się podobały kuratorom i wła-
dzy oświatowej, wyrzucić za drzwi polskiej szkoły?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Na posiedzeniu komisji, które trwało ponad 

4 godziny, o czym mówiłem, były podejmowane 
te wątki. Zwracano uwagę na to, że praktycznie 
to nie jest możliwe. Ja nie wspomniałem tutaj 
o przedstawicielu uczniów, którzy także zwracali 
uwagę na to, że oni na pewno się nie doczekają 
po 2 czy 3 miesiącach tej decyzji, bo oni już o tym 
zapomną po takim czasie. Tak że to jest na pew-
no ograniczenie, i to naprawdę 100-procentowe, 
możliwości funkcjonowania organizacji, które 
mogą się nie podobać.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Jerzy Fedorowicz.

SENATOR 
JERZY FEDOROWICZ 

Dziękuję bardzo.
Krótko. Ja pokażę kompletny idiotyzm tej usta-

wy, ale proszę łaskawie odpowiedzieć mi na pyta-
nie, czy była o tym mowa. Ja właściwie dochodzę 
tu do słów, do tego, co powiedział pan senator 
Kwiatkowski. Weźmy taką sytuację: jest dyrektor 
teatru, pani kurator przedstawienie się nie po-
doba, wyraża swoją opinię, ale tłumy przycho-
dzą i dyrekcje poszczególnych szkół krakowskich, 
a zwłaszcza te, które prowadzą szkoły o profilu 
humanistycznym, chcą się z nim spotkać. Ci dy-
rektorzy już teraz boją się, że to może być przez tę 
osobę zauważone. A co będzie w momencie, kie-
dy taki kurator dostanie tego rodzaju pozwolenie 
dzięki ustawie? To jest porażające, co przedstawił, 
Panie Przewodniczący, wynik posiedzenia z udzia-
łem tych 65 osób. I musimy walczyć o to, żeby ta 
ustawa nigdy nie weszła w życie. Dziękuję bardzo.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, bo było tam pytanie: co będzie?

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Dziękuję bardzo.
Tak wprost nie było pytania i nie ma odpowie-

dzi wprost na tego typu pytanie, jakie zadał pan 
senator. Ale rzeczywiście ta atmosfera strachu, 
która już panuje na korytarzach szkolnych, może 
zablokować wszelkie inicjatywy. Z pewnością takie 
głosy na sali padały, i to wielokrotnie. Tak że to są 
obawy, obawy rodziców. Przedstawicielka oświaty 
niepublicznej wskazywała to, że rodzic, gdy wysyła 
dziecko do tej szkoły niepublicznej, w której płaci 
za edukację, pierwsze pytanie, jakie stawia, to py-
tanie: jakie będą zajęcia dodatkowe? Bo on wie, jak 
szkoła publiczna wygląda, albo nie wie, a często nie 
dowie się tego na początku, ale w przypadku szkoły 
niepublicznej chce to wiedzieć i pod tym warun-
kiem wysyła swoje dzieci do takiej szkoły. A w tej 
sytuacji, jaka może się zdarzyć po wprowadzeniu 
tej ustawy, może być absolutnie niemożliwe, żeby 
w 100% potwierdzić, że takie zajęcia mogą w szko-
łach niepublicznych się odbywać.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pani senator Małgorzata Kopiczko.

SENATOR 
MAŁGORZATA KOPICZKO 

Panie Senatorze, użył pan sformułowania: 
ogranicza się prawa rodziców w szkole. Chciałabym 
zapytać: w jaki sposób ogranicza się prawa rodzi-
ców w szkole? I w jaki sposób ogranicza się dzia-
łalność organizacji pozarządowych w szkole? Bo 
też takiego sformułowania pan użył. Chciałabym 
jeszcze dowiedzieć się, w jakiej szkole panuje at-
mosfera strachu. Ja mam kontakt z wieloma szko-
łami, jako wieloletni dyrektor i nauczyciel szkoły 
w województwie warmińsko-mazurskim, i ja nie 

spotkałam się ani ze strony dyrektorów, ani też 
nauczycieli i rodziców z takim sformułowaniem, 
że panuje atmosfera strachu. Czy mógłby pan po 
prostu powiedzieć, kto powiedział, w jakiej szkole 
panuje atmosfera strachu?

(Głos z sali: Przykłady.)
I podać przykład jakiejś szkoły, chociaż jednej.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Tak. Pani Senator, ja myślę, że wiele…
(Senator Małgorzata Kopiczko: Ale począwszy 

od… Chciałabym usłyszeć, w jaki sposób ogranicza 
się prawa rodziców. Gdyby mógł pan…)

(Głos z sali: Na każdym polu.)
Nie było mowy o tym, w jaki sposób, ale mówio-

no, że jeżeli rodzic nie będzie mógł… Nawet jeżeli 
rodzic może się zgodzić na zajęcia pozalekcyjne, 
ale teraz będzie czekał 2–3 miesiące na informację 
o tym, czy te zajęcia będą, czy też nie, to i tak jest 
poważne ograniczenie jego roli. No, jak to będzie 
wyglądało? Zadawano sobie pytanie, co będzie, gdy 
ta ustawa wejdzie w życie.

Jeśli chodzi o atmosferę strachu, to myślę, że tu-
taj pan senator Tyszkiewicz o tym powie, bo na po-
siedzeniu komisji także jako senator zabierał głos. 
Jednak o atmosferze strachu mówiono. Atmosfera 
strachu… Wspomniałem o tym, że rozmawiałem 
z dyrektorami szkół, którzy mówią, że nie będą 
prowadzić zajęć pozalekcyjnych, jeżeli ta ustawa 
wejdzie w życie. Nie będą się starali, aby takie za-
jęcia mogły się odbywać w ich szkołach. Tak że ta 
atmosfera strachu jest już jak gdyby z wyprzedze-
niem. Także wiceprezydenci miast mówili, że w ich 
szkołach coś takiego już jest.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz. Proszę 

bardzo.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Senatorze, ja mam takie ciekawe pyta-
nie. Ja uczestniczyłem w posiedzeniu komisji, więc 
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część odpowiedzi, jeśli chodzi o odpowiedź na to 
pytanie, już znam, ale może pan zna drugą część 
odpowiedzi. Tam padło np. takie pytanie, czy jed-
na osoba, jeden rodzic… Może inaczej. Czy Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy może prowadzić 
swoją działalność na terenie szkoły? Pan minister 
odpowiedział, że może. I ktoś zadał pytanie: a jeże-
li jeden rodzic, jeden w całej szkole, sprzeciwi się 
organizacji jakichś działań Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, to będzie ona mogła na terenie tej szkoły 
prowadzić działalność, czy nie? Odpowiedź padła 
taka, że nie. Czyli krótko: jedna osoba może zablo-
kować funkcjonowanie najlepszej inicjatywy na te-
renie szkoły. A ja mam pytanie: czy jeden rodzic 
może spowodować, że nie będą się odbywały ja-
sełka na terenie szkoły? Ja często uczestniczę w ja-
sełkach. Skoro po wejściu tej ustawy w życie jeden 
rodzic w szkole będzie mógł zablokować wejście na 
teren…

(Sygnał timera)
…szkoły Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy…
(Sygnał timera)
…to czy jeden rodzic będzie mógł także zabloko-

wać organizację jasełek w szkole? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Nie odpowiem panu na to pytanie, bo akurat na 

posiedzeniu komisji nie było o tym mowy wprost. 
Jednak, no, wiem, do czego pan zmierza. Jeżeli…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ja zadam je panu 
ministrowi.)

…zada je pan panu ministrowi, to myślę, że bę-
dziemy mieli odpowiedź. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.

Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
edukacji i nauki.

Czy pan minister Dariusz Piontkowski pragnie 
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy? Tak.

Proszę bardzo, zapraszam na mównicę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy przygotowywany był przez wiele 

miesięcy. Państwo senatorowie wskazywali na pra-
ce, które toczyły się od wielu miesięcy. Myślę, że po 
sprawozdaniach warto dodać kilka zdań dotyczą-
cych tego, czego tak naprawdę ta ustawa dotyczy, 
bo słuchając senatorów sprawozdawców, miałem 
czasami wrażenie, że opowiadają o zupełnie innej 
ustawie.

Pierwsza kwestia: trzeba wyraźnie wskazać, 
że duża część przepisów tej ustawy dotyczy spraw 
klas przygotowania wojskowego, o czym państwo 
w ogóle nawet nie wspomnieli. Są to sprawy do-
tyczące rekrutacji, powoływania tych oddziałów, 
nadzoru nad funkcjonowaniem tych oddziałów 
w szkołach. Są to kompetencje związane z działa-
niami ministra obrony narodowej, które w dosyć 
istotny sposób zmieniają sposób funkcjonowania 
tych oddziałów.

Drugi element, o którym państwo w ogóle nie 
wspomnieli, a który w tej ustawie również wystę-
puje, dotyczy szkół artystycznych. Dotąd prakty-
ka pokazała, że powstają filie szkół artystycznych, 
ale działają one tak naprawdę poza obowiązującym 
prawem, poza przepisami i trzeba było te kwestie 
doregulować. Jest więc spora część przepisów, któ-
re mówią o tym, w jakich okolicznościach takie fi-
lie mogą powstawać, ile ich może być, jaki będzie 
sprawowany nad nim nadzór. Państwo nawet nie 
wspomnieli jednym słowem, że tego typu przepisy 
są w tej ustawie.

Kolejna część przepisów, o których państwo 
nawet nie wspomnieli… Chociaż nie, przepra-
szam, o tym państwo wspomnieli, ale uznali, że 
są one nieistotne i nie trzeba ich w tej chwili re-
gulować. Przepisy te dotyczą kształcenia na od-
ległość w sytuacjach wyjątkowych. W tej chwili 
dyrektor szkoły, gdyby zdarzyła się jakaś klęska, 
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wichura, deszcz, które uniemożliwią naukę sta-
cjonarną w budynku szkoły, tak naprawdę nie 
ma możliwości wprowadzenia nauczania na od-
ległość. My tę możliwość wprowadzamy. Wydaje 
się, że jest to rzecz dosyć pilna do zrobienia, bo 
tak naprawdę nie wiemy, kiedy przy tej zmien-
nej pogodzie zdarzy się jakieś nieszczęście w któ-
rymś budynku oświatowym i kiedy trzeba będzie 
zareagować na taką sytuację. Podobnie proponu-
jemy umożliwienie prowadzenia zajęć na odle-
głość w szkołach przyszpitalnych – któraś z pań 
senator pytała o szkoły przyszpitalne – bądź 
w przypadku indywidualnego nauczania, kiedy 
dziecko przez wiele tygodni nie może uczęszczać 
na zajęcia w szkole. Wówczas wydaje się, że ze 
względów zdrowotnych warto także skorzystać 
z możliwości technologicznych, które dzisiaj już 
istnieją, i dobrze byłoby, aby można było wpro-
wadzić nauczanie na odległość. Nieprzyjęcie tej 
ustawy uniemożliwi wprowadzenie takich zapi-
sów. Wyraźnie wskazujemy, że takie nauczanie 
zdalne w przypadku dzieci korzystających z in-
dywidualnego nauczania będzie się odbywało 
na wniosek rodziców, wbrew ich woli nie będzie 
mogło być ono organizowane.

Element kolejny, o którym państwo nawet nie 
wspomnieli, dotyczy doprecyzowania, czym są 
podręczniki. Mieliśmy do czynienia z sytuacjami, 
w których skrypty próbowano wprowadzać jako 
podręczniki do nauczania, a przecież podręcznik 
powinien pełnić znacznie szerszą funkcję niż tylko 
i wyłącznie takiego materiału przygotowującego 
do egzaminu.

Element kolejny, który wychodzi naprze-
ciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych 
i o czym państwo nie wspomnieli nawet słowem, 
dotyczy dostosowania lokali, w których organizo-
wane są oddziały przedszkolne w budynkach szkol-
nych, do wymagań ochrony przeciwpożarowej. 
Wydłużamy, na wniosek samorządów, o kolejne 
2 lata termin dostosowania tych pomieszczeń do 
wymagań ochrony przeciwpożarowej. Wydaje się, 
że to jest sprawa dosyć pilna, bo za kilka miesięcy 
część samorządów może zetknąć się z sytuacją, kie-
dy po prostu będzie musiała zlikwidować oddziały 
przedszkolne, które dotąd funkcjonowały i zapew-
niały opiekę dzieciom najmłodszym.

Wprowadzamy także nowe obowiązki w sys-
temie informacji oświatowej, tak aby przekazać 
więcej informacji o dzieciach, o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych, żeby w przyszłości lepiej 
je zabezpieczać.

Nie wspomnieli państwo w ogóle o zmienio-
nych nieco zasadach opiniowania arkuszy organi-
zacyjnych. Tu m.in. wprowadzamy obowiązek, aby 
dyrektor szkoły przedstawił radzie pedagogicznej 
do zaopiniowania arkusz organizacyjny szkoły na 
kolejny rok. Chociaż dziś w zasadzie taki obowią-
zek już funkcjonuje, to wielu dyrektorów szkół nie-
stety tego obowiązku nie realizowało. My wprost 
zapisujemy w ustawie, że taki obowiązek istnie-
je i dyrektor szkoły będzie zmuszony do tego, aby 
go respektować. Jak rozumiem, państwo nie mają 
nic przeciwko temu, aby nauczyciele wiedzieli, co 
ich będzie czekało za kilka miesięcy, czy będą mieli 
możliwość zatrudnienia w danej szkole, jakie będą 
przedmioty i ile klas będzie funkcjonowało.

Element kolejny, o którym państwo dosyć dużo 
mówili, dotyczy zajęć prowadzonych przez stowa-
rzyszenia i inne organizacje. Mam wrażenie, że 
część z państwa, wypowiadając się na ten temat, 
chyba nie chciała zajrzeć do przepisów ustawy. One 
wyraźnie mówią o zajęciach prowadzonych przez 
te organizacje. Tu padło pytanie ze strony pana se-
natora, czy jeden rodzic jest w stanie zablokować 
np. jasełka – tak pan to chyba określił w swoim 
przykładzie – bądź jedną z organizacji. My wyraź-
nie mówimy o zajęciach, a nie o samej obecności. 
Przecież jasełka najczęściej są organizowane, jak 
rozumiem, przy udziale nauczyciela, który przygo-
towuje uczniów. On ich przygotowuje do tych zajęć, 
więc ja w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby w takiej 
sytuacji któryś z rodziców protestował przeciwko 
zajęciom organizowanym przez samego nauczy-
ciela. No, nie wiem, skąd tego typu przykład. My 
mówimy o zajęciach prowadzonych przez organi-
zacje pozarządowe.

Dziś przepisy regulują to w ten sposób, że… 
Abstrahuję od ustawy, o której w tej chwili mó-
wimy. Dziś dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 
rady rodziców bądź rady szkoły wydaje zgodę na 
funkcjonowanie danej organizacji w szkole. A więc 
nawet dzisiaj nie ma takiej zasady, że każda organi-
zacja może wejść do szkoły, kiedy chce, i prowadzić 
takie zajęcia, jakie chce. 

Niestety z praktyką w tym zakresie bywa róż-
nie. Dostawaliśmy takie sygnały. Kilkanaście 
miesięcy temu przeprowadzono akcję „Chrońmy 
dzieci!”, w ramach której w kilkuset szkołach za-
pytano o to, na jakich zasadach organizacje po-
zarządowe wchodzą do szkół i prowadzą zajęcia. 
Okazało się, że w ponad połowie sytuacji nie prze-
prowadzono żadnej procedury. Dyrektor czasami 
nawet nie wiedział, że taka organizacja wchodzi do 
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szkoły i prowadzi zajęcia, a tym bardziej nie było 
tam opinii rady rodziców. Trzeba więc było coś zro-
bić, aby uregulować kwestię wchodzenia tych orga-
nizacji, tym bardziej że zgłaszali się do nas rodzice. 
Dostaliśmy kilkanaście tysięcy podpisów pod wnio-
skiem, w którym domagano się, aby uregulować 
kwestię wchodzenia organizacji pozarządowych do 
szkół i kwestię tego, co proponują one na zajęciach 
z dziećmi. Często okazywało się, że pod ogólny-
mi hasłami, bardzo pięknie brzmiącymi, kryły się 
zupełnie inne treści. I rodzice często byli bezradni 
wobec tych organizacji oraz organów samorządu 
terytorialnego, które wspierały takie organizacje 
pozarządowe i ułatwiały im wchodzenie do szkół.

Przedstawiciele części tych jednostek samorzą-
du terytorialnego wypowiadali się na posiedzeniu 
komisji. To właśnie one w dużej mierze dopro-
wadziły do tego, że projekt tej ustawy się pojawił. 
W sytuacji, w której prezydent miasta wręcz na-
kazuje dyrektorom, aby wpuścili oni organizacje, 
które proponują pewnego rodzaju zajęcia, nie uzy-
skawszy nawet opinii rady rodziców w tej sprawie, 
mówimy właściwie o działaniach wbrew obowiązu-
jącemu prawu. Część tych głosów przeciwko usta-
wie to głosy tych organów samorządowych, które 
po prostu nie przestrzegały prawa, a dzisiaj dziwią 
się, że pojawiły się przepisy, którymi próbujemy 
to uregulować.

Państwo wspominali coś o ograniczaniu praw 
rodziców i prawa dziecka do nauki. Ale jak moż-
na formułować tego typu zarzut wobec ustawy, 
w której poszerzamy wiedzę rodziców na temat 
tego, na jakie zajęcia ich dzieci ewentualnie będą 
uczęszczały? My przecież wprowadzamy w tej usta-
wie nowy obowiązek organizacji pozarządowych. 
Jednoznacznie formułujemy taki oto obowiązek: 
trzeba przedstawić plan zajęć oraz pokazać mate-
riały, które na tych zajęciach będą używane, tak aby 
rodzic, podejmując decyzję o tym, czy jego dziecko 
będzie uczestniczyło w zajęciach, czy nie, był świa-
domy, na jakie zajęcia ma to dziecko posłać. 

Temu, aby poszerzyć wiedzę rodziców na temat 
tych zajęć, służy także przepis o opinii kuratora. 
Państwo w ogóle na to nie zwrócili uwagi, a prze-
cież w ustawie zapisaliśmy wyraźnie, że opinia 
kuratora… To nie będzie opinia dotycząca nie wia-
domo czego. Kurator ma wyraźnie odnieść się do 
zapisów art. 1 prawa oświatowego, do pktów 1–3, 
5, 14 i 21. O czym mówią te punkty art. 1 prawa 
oświatowego? Mówią one o tym, że kurator ma 
sprawdzić, czy realizuje się prawo każdego oby-
watela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia 

się oraz prawo dzieci i młodzieży do wychowania 
i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego 
rozwoju. Czy jest coś złego w wymogu, aby tego 
typu opinia się pojawiła? Kurator będzie również 
sprawdzał, czy wspomaga to funkcję wychowaw-
czą szkoły, czy będzie to zgodne z wychowaniem 
rozumianym jako wspieranie dziecka w rozwoju 
ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjo-
nalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, często 
wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakre-
su profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Albo 
kurator będzie sprawdzał, czy jest to dostosowane 
do treści, metod i organizacji nauczania, do możli-
wości psychofizycznych uczniów. Czy jest coś złe-
go w tym, aby kurator wydał opinię, dzięki której 
rodzic będzie wiedział, że jego dziecko, jak pójdzie 
na zajęcia organizowane przez jakąś tam organi-
zację, która chce wejść do szkoły, będzie uczestni-
czyło w zajęciach odpowiednich do wieku dziecka 
i do jego możliwości psychofizycznych? Czy jest 
w tym coś złego? Ostatecznie, zgodnie z zapisami 
ustawy, to rodzic będzie decydował o tym, czy jego 
dziecko, nawet przy pozytywnych opiniach rady 
rodziców, rady szkoły i pozytywnej opinii kurato-
ra oraz zgodzie dyrektora szkoły na to, aby zajęcia 
mogły być w tej szkole prowadzone… Ostatecznie 
rodzic swoim podpisem będzie decydował w przy-
padku ucznia niepełnoletniego o tym, czy on będzie 
w tych zajęciach uczestniczył. Zgodnie z projek-
tem ustawy on tylko uzyskuje dodatkową wiedzę 
na temat tego, jak te zajęcia mają być przeprowa-
dzone i czego będą dotyczyły. Czy to jest ogranicze-
nie funkcji wychowawczej rodziców? Według nas 
wręcz przeciwnie, jest to danie szerszej informacji 
rodzicom, tak aby w pełni świadomie podejmowali 
tego typu decyzje.

Nie ma tu żadnych wielomiesięcznych pro-
cedur, ponieważ wydaje nam się oczywiste, że 
organizacja, która chce prowadzić zajęcia z nie-
pełnoletnimi czy pełnoletnimi uczniami, powinna 
mieć jakiś plan działania, wiedzieć, co chce robić 
w tej szkole, a nie z dnia na dzień dopiero formuło-
wać swoje propozycje. Opinia kuratora ma się za-
wierać w tym 2-miesięcznym okresie, w którym 
dyrektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję na 
temat umożliwienia działania danej organizacji 
w szkole czy też nie. Kurator ma miesiąc na to, aby 
w ramach tych 2 miesięcy wyrazić swoją opinię. 
Jeżeli nie wyrazi opinii, domniemana jest opinia 
pozytywna. Z tej procedury wyłączyliśmy organi-
zacje harcerskie, które są w prawie oświatowym 
i tak już traktowane w sposób szczególny, one więc 
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mogą na nieco innych zasadach prowadzić zajęcia. 
My nie widzimy nic złego w tym, aby organizacje 
harcerskie działały w szkole, żadnych dodatkowych 
wymogów wobec nich nie stosujemy.

Jeżeli chodzi o nadzór kuratora nad tym, co 
się dzieje w szkole, to wygląda to tak. Dziś w pra-
wie oświatowym, w przepisach oświatowych 
wyraźnie jest swego rodzaju dwoistość nadzo-
ru nad tym, co się dzieje w szkołach. Z jednej 
strony mamy organy prowadzące, w większości 
wypadków państwo przez to rozumieją organy 
samorządu terytorialnego, które nadzorują funk-
cjonowanie szkół pod względem administracyj-
no-finansowym. Część z państwa, przytaczając 
opinie z posiedzenia komisji, oburzała się, że my 
chcemy zawęzić pole działania samorządu do tej 
sfery finansowo-organizacyjnej. Ale przecież dziś 
prawo tak funkcjonuje i to funkcjonuje tak od kil-
kudziesięciu lat. Ja nie słyszałem, żeby państwo 
uważali, że trzeba bardzo poszerzyć kompetencje 
samorządu i dać mu np. prawo do tego, aby swo-
bodnie kształtował podstawy programowe. Dziś 
podstawy programowe są proponowane przez 
ministerstwo edukacji, a kurator oświaty, zgod-
nie z obowiązującym obecnie prawem – i tego 
nie zmienia ustawa – nadzoruje to, co dzieje się 
w szkołach pod względem dydaktycznym, wy-
chowawczym i opiekuńczym. My tego nie zmie-
niamy. My tylko dajemy możliwość kuratorowi 
bądź innej specjalistycznej jednostce nadzoru, 
tak jest w przypadku szkół artystycznych czy 
szkół prowadzonych przez ministrów, aby mo-
gli reagować na ewentualne nieprawidłowości.

Nie zauważyłem, aby ktokolwiek z państwa se-
natorów oburzał się na to, że dziś wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta może w sytuacji szczegól-
nej zwolnić dyrektora szkoły bez wypowiedzenia, 
w trakcie roku szkolnego. Żaden z panów sena-
torów, nikt z państwa senatorów nie protestował 
przeciwko takim rozwiązaniom. Jak rozumiem, 
samorząd podejmuje taką decyzję, jeżeli widzi 
nieprawidłowości w sferze organizacyjnej i finan-
sowej. A co, jeżeli pojawią się nieprawidłowości, 
łamanie prawa, zagrożenie bezpieczeństwa dziec-
ka, złe kierowanie pod względem wychowawczym, 
dydaktycznym? Wówczas kurator nie ma tak na-
prawdę możliwości zareagowania, jeżeli dyrek-
tor szkoły nie jest odpowiedzialny. Na szczęście 
w przytłaczającej większości wypadków dyrekto-
rzy są odpowiedzialni. Ale zdarzają się pojedyncze 
sytuacje, w których dyrektor szkoły nie reaguje na 
zalecenia. A czym są zalecenia? Zalecenia kuratora 

są wskazaniem, że nie jest przestrzegane prawo 
oświatowe w danej placówce oświatowej, że np. 
nie jest…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: W dwie strony…)
…realizowany program wychowawczy, że nie są 

realizowane podstawy programowe, że zagrożone 
jest bezpieczeństwo dziecka. I czy kurator w takiej 
sytuacji nie ma prawa do tego, aby zareagować? 
Większość dyrektorów te zalecenia realizuje bądź 
tłumaczy, dlaczego nie jest w stanie w danym mo-
mencie ich zrealizować albo jakie kroki podejmie, 
aby wyeliminować niezgodność z prawem. A co, 
jeżeli pojawi się dyrektor, który tego nie robi? 
Kurator jest wówczas bezradny. I my w związku 
z tym…

(Rozmowy na sali)
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Konstytucja…)
My w związku z tym proponujemy podobne 

uprawnienia, jakie dzisiaj ma wójt, burmistrz lub 
prezydent, czyli dajemy kuratorowi możliwość wy-
stąpienia, w sytuacji nadzwyczajnej, o odwołanie 
dyrektora.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ale jakim 
prawem?)

Takim samym prawem, jakie ma dziś… Panie 
Senatorze, proszę mnie jeszcze raz posłuchać. 
Mamy 2 rodzaje nadzoru nad tym, co się dzieje 
w szkole i nikt z państwa tego nie kwestionował, 
tj. samorząd nadzorujący pod względem finanso-
wo-organizacyjnym i kuratora, który nadzoruje 
pod względem dydaktycznym, wychowawczym 
i opiekuńczym. Nikt z państwa nie zakwestiono-
wał takiej dwoistości nadzoru nad szkołami. A gdy 
próbujemy dać takie uprawnienia kuratorowi, aby 
mógł reagować na nieprawidłowości podobnie, jak 
to dziś może zrobić wójt, burmistrz czy prezydent, 
to państwo uważają, że wójt, burmistrz lub prezy-
dent może odwołać dyrektora, ale kurator już nie 
może. A z punktu widzenia rodzica…

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, ja uważam, że z punktu wi-

dzenia rodzica dużo ważniejsza jest wychowawcza, 
dydaktyczna i opiekuńcza funkcja szkoły niż ad-
ministracyjna lub finansowa. Ja powiedziałbym, 
dziś już jako dziadek, a nie rodzic, że wolałbym, 
aby to z powodów dydaktycznych czy wychowaw-
czych mogła być dokonana interwencja, a nie z po-
wodów organizacyjno-finansowych.

(Rozmowy na sali)
Nie jest to żadne naruszanie kompetencji sa-

morządu, ponieważ to uprawnienie, ewentual-
ne uprawnienie kuratora będzie dotyczyło sfery 
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dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a nie 
sfery organizacyjno-finansowej. W żaden sposób 
ta ustawa nie odbiera kompetencji samorządowi.

Państwo wspominali o ocenie dyrektora szko-
ły, mówiąc o tym, że dziś kurator nie będzie wy-
dawał oceny albo wydawał tylko i wyłącznie oceny 
negatywne. A jaka jest dzisiaj sytuacja prawna? 
Dziś ocenę dyrektora szkoły czy placówki wyda-
ją wspólnie, w porozumieniu, organ prowadzący 
oraz organ nadzoru. I mamy, niestety, czasami do 
czynienia z sytuacją, w której oba te organy nie 
potrafią się ze sobą porozumieć. A wówczas do-
tychczasowy dyrektor, nie mając aktualnej oceny 
pracy, nie może wystartować w konkursie, któ-
ry będzie organizowany za kilka czy kilkanaście 
miesięcy. Czy uważają państwo, że jest to dobre 
rozwiązanie? Na to wskazywali m.in. dyrektorzy 
szkół, związkowcy, mówiąc, że tę sytuację trzeba 
uregulować. I my proponujemy, aby w takich sy-
tuacjach, kiedy oba organy nie potrafią się ze sobą 
porozumieć, ostateczną ocenę wystawiał kurator 
oświaty. Czy jest w tym coś złego? My wychodzi-
my z założenia, że funkcja dydaktyczna, wycho-
wawcza i opiekuńcza jest ważniejsza od funkcji 
organizacyjno-finansowej.

Ten projekt ustawy, wbrew temu, co część 
z państwa senatorów próbowała sugerować, nie 
wprowadza atmosfery strachu. Miałem wrażenie, 
że atmosferę strachu próbują wprowadzać nie-
które organy samorządu terytorialnego, opacznie 
rozumiejąc to, co jest zapisane w tym projekcie 
ustawy. Czy większym upolitycznieniem jest 
dzisiaj np. to, że chcemy umożliwić kuratoro-
wi reagowanie na łamanie prawa w szkole, czy 
większym upolitycznieniem szkoły jest wysyłanie 
przez prezydentów miast listów, w których jed-
noznacznie politycznie oceniają to, co się dzieje 
w polityce krajowej i w projektach ustaw, które 
mają dotyczyć oświaty? Czy państwo chcą dzisiaj 
doprowadzić do tego, aby w ogóle wyeliminować 
jakikolwiek nadzór pedagogiczny, wychowawczy, 
dydaktyczny ze szkół? Bo słuchając państwa gło-
sów, odnosiłem wrażenie, że chcielibyście przeka-
zać pełen nadzór nad szkołą w ręce samorządów, 
a dziś przecież większość samorządców nie ma do 
tego kompetencji ani sił.

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Jak to nie 
ma?)

O ile jestem w stanie zrozumieć, że być może 
duże miasta byłyby w stanie zatrudnić dodatko-
wych urzędników…

(Rozmowy na sali)

…to jak sobie państwo wyobrażają małą gmi-
nę, liczącą 2–3 tysięcy ludzi, gdzie jest kilku-
nastu urzędników zajmujących się podobnymi 
sprawami, o  podobnych kompetencjach jak 
w ogromnym mieście, którzy mieliby jeszcze 
nadzorować pod względem dydaktycznym, wy-
chowawczym funkcjonowanie tego, co się dzieje 
w szkołach?

(Rozmowy na sali)
Nie jest to żaden powrót do przeszłości, Panie 

Senatorze, bo nikt nie ogranicza autonomii na-
uczycieli. W żadnym miejscu projektu ustawy 
nie pojawił się zapis, który mówiłby o tym, że na-
uczyciel nie ma swobody w wyborze metod pracy 
z uczniami. Nadal ma swobodę w wyborze mate-
riałów dydaktycznych, nadal ma swobodę w wy-
borze podręcznika, nadal ma swobodę w wyborze 
programu nauczania. W żaden sposób autono-
mia nauczyciela nie jest ograniczana. Państwo nie 
chcieli po prostu, jak rozumiem, przeczytać pro-
jektu ustawy i próbują nadinterpretowywać to, co 
w tej ustawie jest.

Rzeczywiście duża część osób uczestniczących 
w dyskusji próbowała wprowadzać atmosferę stra-
chu. Z tym mogę się zgodzić, jeżeli tak to państwo 
sformułują. Jednakże w ustawie nie ma żadnej 
atmosfery strachu. Nie naruszamy w żaden spo-
sób swobody nauczycieli do tego, aby kształtować 
uczniów na dobrych obywateli, przygotowanych do 
wyzwań przyszłości.

Z jednym na pewno się zgodzę i to jest, wydaje 
się, oczywiste: szkoła kształci ludzi do pewnej przy-
szłości, do wyzwań, co do których dziś nie do koń-
ca zdajemy sobie sprawę, jak one będą wyglądały, 
bo przecież ci, którzy dziś rozpoczynają edukację, 
trafią w życie dorosłe dopiero za kilka czy kilkana-
ście lat. My dziś nie do końca wiemy, przed jakimi 
wyzwaniami będą oni stawali.

Zmiany wprowadzone przez panią minister 
Zalewską wychodzą naprzeciw także i państwa 
oczekiwaniom, ponieważ…

(Głosy z sali: Co? Nie…)
…ponieważ…
(Głosy z sali: No nie, nie…)
Ja też mogłem komentować z tyłu, ale staram 

się tego nie robić…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Ministrze, Panie Ministrze, niech pan nie polemi-
zuje z salą.)

Ale w ustawie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę po 

prostu powiedzieć to, co pan ma do powiedzenia.)
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Tak, Panie Marszałku, to rzeczywiście dobra 
uwaga, dobra uwaga.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)
Wyraźnie chcę zaznaczyć, że zmiany wprowa-

dzone przez panią minister Zalewską w podsta-
wach programowych bardzo wyraźny nacisk kładą 
chociażby na samodzielność myślenia, na kryty-
cyzm, na rozpatrywanie poszczególnych wydarzeń, 
elementów programu z różnych punktów widze-
nia. I my niczego w podstawach programowych, 
wbrew temu, co niektórzy sugerowali, nie zmienia-
my. Tamte zapisy odnoszące się do krytycyzmu, do 
tzw. podstawowych umiejętności, jak często się je 
określa, pozostają, one są bardzo istotne. Tak samo 
technologicznie – Boże broń! – nie cofamy szkół 
do XX czy XIX w. My wyraźnie w ostatnich działa-
niach… Ale ich nie ma opisanych w ustawie, ponie-
waż ustawa w tym względzie niczego nie zmienia. 
Nadal obowiązują przepisy mówiące o używaniu 
w trakcie procesu dydaktycznego także najnow-
szych narzędzi technologicznych. Epidemia zresz-
tą nas do tego, niestety, zmusiła, używane one są 
na znacznie większą skalę, niż tego byśmy chcieli.

Inne działania rządu. Przeznaczenie łącznie 
w ostatnich miesiącach ponad miliarda złotych na 
doposażenie szkół – chociaż jest to zadanie wła-
sne samorządów, organów prowadzących… I jakoś 
nie zauważyłem, żeby państwo w tym momencie 
protestowali i uważali, że państwo ogranicza sa-
morządy, odbiera im konstytucyjne prawo i ich 
obowiązki własne. My pomogliśmy samorządom, 
doposażając szkoły. „Zdalna szkoła +”, „Zdalna 
szkoła”, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, Aktywna 
Tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, 
Laboratoria Przyszłości – a to kolejny program za 
miliard złotych… Tu są pieniądze, dzięki którym 
samorządy mogą doposażać szkoły w sprzęt elek-
troniczny, mogą wyposażać pracownie przedmio-
towe, nowe oddawane do użytku klasy szkolne. Ale 
jakoś nie zauważyłem, żeby państwo protestowali 
przeciwko działaniom, które częściowo wchodzą 
w kompetencje samorządu. My to traktujemy jako 
pomoc ze strony państwa, gdy pojawia się trud-
niejsza sytuacja – a epidemia była ewidentnie taką 
trudniejszą sytuacją.

My nie cofamy, wbrew sugestiom państwa se-
natorów, szkoły do XX w., my staramy się, aby 
szkoła technologicznie potrafiła sprostać wy-
zwaniom XXI w. i współczesności. To dzięki pie-
niądzom z budżetu państwa w wielu szkołach 
zakupiono sprzęt, który umożliwił nie tylko korzy-
stanie ze zdalnego nauczania, ale także odnawianie 

pracowni komputerowych, wyposażenie pracowni 
przedmiotowych w nowoczesne przedmioty i urzą-
dzenia, które pozwalają nie tylko w teoretyczny, 
ale także w praktyczny sposób zdobywać wiedzę, 
zwłaszcza z przedmiotów przyrodniczych.

Dlatego też zachęcam państwa senatorów do 
tego, aby wyrazić pozytywną opinię wobec tego 
projektu ustawy.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję Panie Ministrze.
Teraz senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytanie do pana 
ministra.

I jako pierwszy zgłosił się pan senator Krzysztof 
Kwiatkowski. Proszę bardzo.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Wykreślam się 
z zadania pytania.)

Pan senator Wojciech Ziemniak, proszę bardzo.

SENATOR 
WOJCIECH ZIEMNIAK 

Dzień dobry. Dziękuję.
Panie Ministrze, à propos atmosfery strachu. 

Może najpierw wstęp. W obecnej podstawie pro-
gramowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie 
są m.in. takie zagadnienia, które nas, senatorów 
i posłów, dotyczą. Jest to np. struktura i organi-
zacja pracy parlamentu, status posła i senatora, 
kompetencje Sejmu i Senatu. Są także zagadnie-
nia dotyczące pozycji i kompetencji prezydenta, 
Rady Ministrów, innych organów państwowych 
czy nawet działania i kompetencji samorządów 
różnych szczebli. Każdy z nas ma doświadcze-
nie parlamentarne, a często także samorządo-
we. Mam pytanie: czy ja jako senator mogę być 
zapraszany do szkoły na lekcję wiedzy o społe-
czeństwie? Niedawno doświadczyłem odmowy 
dyrektora szkoły, który bał się mnie zaprosić, 
bał się, że ja będę uprawiać politykę. Na jakiej 
podstawie to zrobił? Bo się bał. Nie zostałem 
wpuszczony.

Następne pytanie. Dlaczego każdy samorząd 
musi dopłacać do subwencji oświatowej? Nie ma 
samorządu w Polsce, który nie dopłaca.

À propos trzeciego…
(Sygnał timera)
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Co do pani Zalewskiej. Najgorszą rzeczą była 
rzecz, którą zrobiła pani Zalewska. Zlikwidowała 
gimnazja. Byłem dyrektorem gimnazjum i wiem, 
co mówię. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Już, Panie Marszałku, po kolei.
W ustawie nie ma nic na temat podstaw pro-

gramowych. Pan senator był łaskaw wspomnieć 
o zmianie rozporządzenia o podstawach programo-
wych, które wprowadza nowy przedmiot historia 
i teraźniejszość zamiast wiedzy o społeczeństwie. 
W ustawie nie ma na ten temat słowa, ale pragnę 
uspokoić pana senatora – także w tym nowym 
przedmiocie będą zagadnienia związane z funkcjo-
nowaniem władzy ustawodawczej w Polsce, a także 
samorządu terytorialnego.

Dlaczego j.s.t. musi dopłacać do subwencji? 
Także na ten temat nie ma nawet zdania w usta-
wie. Pragnę przypomnieć, że to funkcjonowało 
także w okresie rządów PO–PSL. Ustawodawstwo 
w Polsce wyraźnie mówi, że finansowanie zadań 
oświatowych realizowane jest poprzez dochody 
samorządów. Do dochodów samorządów zalicza 
się dochody własne, udział w podatkach, a także 
subwencję oświatową. Subwencja oświatowa jest 
tylko jednym z kilku źródeł finansowania oświaty. 
W ustawach wyraźnie wskazuje się, że subwencja 
oświatowa nie obejmuje zadań przedszkolnych, 
a samorządy, licząc koszty zadań oświatowych, 
najczęściej wliczają w  nie także koszty zadań 
przedszkolnych. To jest odpowiedź, przynajmniej 
częściowa, na pana pytanie.

Warto jeszcze dodać, że w ostatnich kilku latach 
subwencja oświatowa wzrosła o trzydzieści kilka 
procent. W roku 2016 subwencja wynosiła niespeł-
na 40 miliardów zł, a w ustawie budżetowej na rok 
2022 jest kwota ponad 53 miliardów zł.

Likwidacja gimnazjów. Oczywiście w ustawie 
nie ma na ten temat ani jednego zdania. Możemy 
różnić się w opiniach. Ja tylko panu powiem, że 

wprowadzenie gimnazjów i zmian programo-
wych, które się z tym wiązały, doprowadziło do 
tego, że uczniowie kończyli systematyczny wykład 
historii, ale nie tylko historii, także innych przed-
miotów, na poziomie pierwszej klasy szkoły po-
nadgimnazjalnej, a ostatnie 2 lata nauki w szkole 
średniej były poświęcane już tylko i wyłącznie na 
specjalizacje. Pozostałe przedmioty nie były wy-
kładane w sposób systematyczny. Przeciwko tego 
typu rozwiązaniom – nie wiem, czy pan pamię-
ta – kilkanaście lat temu protestowano i nawet 
prowadzono głodówki. Wtedy rząd PO–PSL był 
głuchy na tego typu głosy. My dziś… Przepraszam, 
nie dziś. Gdy pani minister Zalewska przepro-
wadzała zmiany organizacyjne, doprowadziła 
do tego, że wrócono do 8-letniej szkoły podsta-
wowej. Podobne rozwiązania są także w innych 
państwach europejskich.

(Głos z sali: Na Białorusi.)
(Głos z sali: Nie, nie.)
(Głos z sali: Na Białorusi.)
Nie, proszę pana. Także w innych państwach 

europejskich. Podobnie jest zresztą z wiekiem 
szkolnym. Na to też część z państwa zwracała 
uwagę. W Finlandii, której przykład państwo tu-
taj przytaczali, obowiązek szkolny rozpoczyna się 
w wieku 7 lat.

(Senator Wojciech Ziemniak: Panie Marszałku…)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.

SENATOR 
WOJCIECH ZIEMNIAK 

Ja nie uzyskałem odpowiedzi. Wspomniałem 
o wiedzy o społeczeństwie, bo chciałem wyekspo-
nować, że my jesteśmy… Chciałem możliwie jak 
najlepiej to przedstawić. Nie chodziło mi o pro-
gram. Ja zadałem pytanie: dlaczego nie mogę być 
zapraszany, dlaczego nie zostałem zaproszony, dla-
czego dyrektor się boi?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Inaczej: czy ta sytuacja jest zgodna z prawem?
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Jeszcze raz powtórzę. Nauczyciel nie ma obo-
wiązku zapraszać senatora bądź posła na lek-
cje wiedzy o społeczeństwie, ale może to zrobić. 
Jeszcze raz powtórzę: my nie ograniczamy auto-
nomii i swobody realizacji podstawy programowej 
przez nauczycieli. W żadnym zapisie ustawy nie 
ograniczamy swobody nauczyciela w zakresie re-
alizacji podstawy programowej.

(Senator Wojciech Ziemniak: Dodam: dyrek-
tor nie pozwolił nauczycielowi wpuścić mnie do 
szkoły.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Senatorze, oczywiście to jest kwestia na 
interwencję marszałka Senatu. Uważam, że to bez-
prawie. Chociaż nie było do mnie pytania, ale po-
wiem, że problem oczywiście jest i obawiamy się, 
że będzie.

Pan… Aha, to ja.
(Wesołość na sali)
Dobrze, teraz ja.
Panie Ministrze, 2 pytania. W tych zasadach, na 

których pan się oparł, dotyczących tego, kto może 
być dopuszczany do zajęć, jest rozwój duchowy. Ja 
zrozumiałbym, bo znałbym definicję, gdyby to był 
rozwój intelektualny. Proszę mi powiedzieć, jaka 
jest definicja rozwoju duchowego. Bo to jest w usta-
wie jako jedno z kryteriów.

No i proszę mi też powiedzieć… Bo powiedział 
pan, że subwencja wzrosła, ale proszę mi powie-
dzieć, jak między 2016 a 2022 r. wygląda procen-
towy stosunek subwencji do wydatków na oświatę, 
których samorządy mają obowiązek dokonywać. 
W tej drugiej sprawie, jeżeli pan nie będzie mógł 
w tej chwili odpowiedzieć, proszę o odpowiedź na 
piśmie. Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Panie Marszałku, jeśli chodzi o subwencję i wy-
datki oświatowe, to trzeba to porównywać także 
z innymi dochodami samorządów. Proszę pamiętać 

o tym, że wydatki na oświatę są dokonywane m.in. 
z dochodów własnych oraz z udziałów w podat-
kach. Jeżeli więc potrzebuje pan szerszej odpowie-
dzi, to oczywiście te dane udostępnię, jednak teraz 
wyraźnie wskażę, że chociażby dochody z PIT i CIT 
wzrosły w ostatnich latach o trzydzieści kilka czy 
nawet 40%. Nie można wyodrębnić tylko i wyłącz-
nie wydatków na zadania oświatowe, abstrahując 
od dochodów samorządu.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze…)
Ale udzielimy odpowiedzi na piśmie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 

Odpowiedź na piśmie, tak? Dobrze.)
A jeśli chodzi o ten rozwój duchowy…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, de-

finicja rozwoju duchowego.)
Panie Marszałku, ja tylko pragnę przypomnieć, 

że my tutaj niczego nie zmieniamy. Ja zacytowałem 
obecne brzmienie art. 1 prawa oświatowego, któ-
rego my nie zmieniamy, tylko mówimy, że do tego 
opinia kuratora musi nawiązywać. Ja przeczytam 
jeszcze raz zapis obecnego art. 1 prawa oświato-
wego: „wychowanie rozumiane jako wspieranie 
dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 
fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, ducho-
wej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez 
działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci 
i młodzieży”. My nie zmieniamy zapisu tego frag-
mentu prawa oświatowego. My tylko mówimy, że 
kurator, wydając opinię, m.in. do obecnie obowią-
zujących przepisów musi się odnosić.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, nie wiem, skąd pan wziął tezę, 

że senatorowie nie przeczytali całości ustawy, ale ja 
rozumiem, że pan minister przeczytał opinie eks-
pertów o tej ustawie. I ja bym chciał poprosić pana 
ministra, żeby pan się odniósł do tych opinii – to 
jest pierwsza sprawa – ze szczególnym uwzględ-
nieniem tego, o czym pan mówi. Ja nie kwestionu-
ję, że można tworzyć taką sytuację, że dyrektora 
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szkoły może zwolnić organ prowadzący albo kura-
tor. Tylko że to, Panie Ministrze, musi być zgodne 
z konstytucją. Eksperci to podnoszą: kwestię zgod-
ności z konstytucją. Chciałbym, żeby pan do tego 
się odniósł. To jest pierwsze pytanie.

Drugie. Panie Ministrze, rozumiem, że część 
szkół, a właściwie dyrekcji szkół nie reagowała pra-
widłowo na pojawiające się różnego rodzaju zjawi-
ska, stąd też pomoc kuratora. A proszę powiedzieć: 
kto będzie nadzorował kuratora, gdy kurator bę-
dzie osobą, która robi te same błędy co dyrektor?

(Sygnał timera)
Czy będzie specjalny nadzór nad kuratorem?
Na razie te 2 pytania. Ja mam jeszcze pytania, 

ale to w następnej rundzie.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Michał Kamiński)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Ja przypominam, że jest minuta, i ja będę tego 

bardzo przestrzegał. Mają państwo minutę na za-
dawanie pytań.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Zacznę od tego drugiego pytania. Ja powiem 
tak: to taki sam nadzór jak nad decyzjami organu 
prowadzącego, czyli dyrektor szkoły może odwołać 
się do sądu, jeżeli nie zgadza się z decyzją samorzą-
du bądź – jeżeli przyjmiemy tę ustawę – kuratora 
w sprawie odwołania z funkcji dyrektora.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale kto będzie nad-
zorował kuratora?)

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo pro-
szę, Panie Senatorze, nie pokrzykiwać.)

Jeszcze raz powtarzam: któryś nadzór ze strony 
sądu. Dzisiaj mogę również pana senatora zapy-
tać: kto nadzoruje wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta, jeżeli wydaje decyzję o odwołaniu 
dyrektora szkoły? Nie ma… Jedyny nadzór to jest 
nadzór sądowy. To jest nadzór sądowy. I podobnie 
będzie, jeżeli zdarzy się sytuacja wyjątkowa. Moim 
zdaniem te sytuacje będą sytuacjami jednostkowy-
mi, wyjątkowymi, nie będzie tak – wbrew temu, co 

niektórzy sugerowali – że nagle wszyscy dyrekto-
rzy zostaną odwołani. W sytuacjach wyjątkowych, 
jeżeli dyrektor nie zgadza się z taką decyzją kura-
tora bądź organu prowadzącego, ma prawo odwo-
łać się do sądu i nikt tego prawa mu nie odbierze.

Pan senator wspomniał, że są to opinie. Dopóki 
opinie nie są aktem prawa obowiązującego, są tyl-
ko i wyłącznie opiniami. Ja z tymi opiniami się nie 
zgadzam. Któryś z państwa senatorów wspomniał 
o opinii chociażby Biura Legislacyjnego Sejmu, 
które nie widzi tam jakichś deliktów konstytucyj-
nych, a zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem 
Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga o konstytucyj-
ności bądź niekonstytucyjności przepisów prawa.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Wadima Tyszkiewicza.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Ministrze, 3 krótkie pytania: 1 będzie 
dłuższe i 2 będą krótkie.

Jeśli chodzi o konstytucję… Może inaczej. Panie 
Ministrze, samorządy… Jaki procent, jeśli chodzi 
o samorząd Warszawy, jeśli chodzi o subwencję… 
Może jeszcze inaczej. Czy subwencja pokrywa płace 
nauczycieli? Proszę powiedzieć, powiedzmy, wzo-
rując się na tym, jak to wygląda w Warszawie. To 
jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, które wcześniej rozpoczą-
łem, a teraz chciałbym je skończyć. Wiceminister 
Rzymkowski powiedział, że 1 osoba, 1 rodzic może 
zablokować prowadzenie zajęć na terenie szkoły. 
To chodziło o to, czy WOŚP może wejść na teren 
szkoły i prowadzić zajęcia. Zajęcia. Ja to porów-
nuję do jasełek. Tutaj też jest nauczyciel, który też 
prowadzi zajęcia, przygotowuje teatrzyk, występu-
ją dzieci, są prowadzone zajęcia. Ja bardzo często 
w takich jasełkach uczestniczę. I moje pytanie jest 
takie jakby analogiczne do wypowiedzi wicemini-
stra Rzymkowskiego: czy 1 rodzic w szkole będzie 
mógł zablokować organizację jasełek, skoro 1 rodzic 
może zablokować…

(Sygnał timera)
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…organizację zajęć związanych z  Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy czy jakichkolwiek 
innych zajęć? Może czy nie może? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Ja już częściowo na to pytanie odpowiedziałem. 
Moim zdaniem, Panie Senatorze, absolutnie 1 ro-
dzic nie może zablokować organizacji jakichkol-
wiek zajęć. On może…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Przepraszam. 
Czyli minister Rzymkowski skłamał?)

Ja nie wiem. Ja nie słyszałem tej wypowiedzi. 
Ja tylko słyszę pana interpretację tej wypowiedzi. 
Moim zdaniem ani w obecnym stanie prawnym, 
ani w stanie prawnym, które wprowadzi ten pro-
jekt ustawy, 1 rodzic nie będzie w stanie zablo-
kować organizacji zajęć przez jakąś organizację 
pozarządową bądź stowarzyszenie. Ten rodzic 
będzie miał prawo do tego, aby jego dziecko nie 
brało udziału w zajęciach organizowanych przez 
jakieś stowarzyszenie lub organizację.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Tu zgoda, Panie 
Ministrze. Ja tylko zacytuję.)

No to cieszę się, że się zgadzamy.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Zacytuję: „Tak, 

oczywiście, sztab WOŚP będzie musiał uzyskać zgo-
dę wszystkich rodziców”. Odpowiedź na to pytanie…)

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Senatorze…)

(Senator Wadim Tyszkiewicz: 1 rodzic może 
zablokować.)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Przepraszam bardzo.
Panie Senatorze, mamy regulamin. Bardzo bym 

prosił, żeby pan minister, odpowiadając na pytania, 
nie łamał tej formuły, bo jak pan będzie zachęcał 
do polemiki z panem w takich…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki Dariusz Piontkowski: Ale ja nie zachęcam. 
Ja tylko próbuję odpowiedzieć, jakie jest moje zda-
nie na ten temat.)

Bardzo bym prosił…

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Według mnie nie może zablokować.
Jeśli chodzi o subwencję oświatową, to ona po-

krywa w zdecydowanej większości samorządów 
także płace nauczycieli. Jeśli chodzi o to, jak jest 
w przypadku Warszawy, nie odpowiem, muszę 
sprawdzić…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: W 50%.)
Na piśmie panu odpowiem.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
I notujemy, że jest pan skłonny odpowiedzieć 

na część pytania na piśmie.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

i Nauki Dariusz Piontkowski: Oczywiście.)
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Janusza Gromka.

SENATOR 
JANUSZ GROMEK 

Panie Ministrze, jeśli tak głęboko chcecie w spra-
wy kadrowe wchodzić, to mam takie pytanie. Od 
jakiegoś czasu mówi się, żeby ministerstwo całko-
wicie przejęło kwestie dotyczące nauczycieli, w sen-
sie zatrudniania, płac itd., itd. To jest jedna sprawa.

Druga sprawa. Pan zwraca nam uwagę, że 
nie wszyscy zapoznaliśmy się dokładnie z usta-
wą. I może taka jest prawda. Ale na posiedzeniu 
komisji samorządu padło prawie 30 głosów i je-
stem pewien, że większość zapoznała się z usta-
wą. Dlaczego wszyscy, jak wynika z tych chyba 29 
głosów, mieli negatywne zdanie? A jako dyrektor 
szkoły też… Bo pan, Panie Ministrze, też był dyrek-
torem szkoły, tak?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki Dariusz Piontkowski: Nie.)
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Nie? Przepraszam…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

i Nauki Dariusz Piontkowski: Ale pracowałem 
w edukacji ponad 20 lat.)

Dobrze. Miałem spotkanie z nauczycielami, 
z dyrektorami. Dlaczego oni też mają te obawy? 
Ja powiem tak. Nie jestem, że tak powiem, tak 
w czambuł przeciwny zmianom w ustawie oświa-
towej, bo co i rusz trzeba się dostosowywać, ale są 
obawy, kogo niedługo…

(Sygnał timera)
…będziemy mieć za dyrektorów.
I ostatnie pytanie.
(Rozmowy na sali)
Czy mieliście konsultacje z korporacjami taki-

mi jak Związek Miast Polskich, Związek Powiatów 
Polskich, Związek Województw? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Proszę o udzielenie odpowiedzi.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Pan senator pyta mnie o to, dlaczego niektórzy 
są za albo przeciw jakiejś ustawie. Równie dobrze 
można by zapytać, dlaczego ktoś należy do takiej 
albo innej partii politycznej albo ma takie, a nie 
inne poglądy. Wydaje mi się, że duża część tych 
opinii wynikała jakby z nastawienia politycznego, 
a nie z odczytania rzeczywistych zapisów ustawy. 
To jest moja opinia, pan może się oczywiście z nią 
nie zgodzić.

Kogo będziemy mieli za dyrektora szkoły? 
Ustawa w tej sprawie praktycznie nic nie zmie-
nia. No, zmienia w jednym tylko elemencie, chy-
ba ktoś z państwa senatorów zwrócił na to uwagę. 
Dyrektor szkoły nadal jest powoływany w wyni-
ku konkursu i składu komisji konkursowej nie 
zmieniamy – poza jednym wyjątkiem. Otóż daje-
my możliwość, aby wśród reprezentantów organu 
prowadzącego mógł być radny sejmiku, powiatowy, 
miejski czy gminny. I to jest jedyna zmiana w ko-
misji konkursowej. A kogo wybiorą na dyrektorów 
szkół? To pytanie do komisji konkursowych.

Teraz przejęcie kwestii zatrudniania i płac na-
uczycieli, bo, jak rozumiem, o to chodziło. W tej 

chwili nie ma żadnego projektu ustawy, który 
zmieniłby tę sytuację i relacje między samorzą-
dem a władzą państwową.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Jerzego Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ciągle nam próbuje ta druga strona suflować, że 

jedyną treścią ustawy są 2 czy 3 wybrane artykuły. 
I cały czas walczę z wiatrakami, żadne wyjaśnienia 
nie docierają. Ja bym prosił jednak, by pan mini-
ster krótko, ale w sposób treściwy wyjaśnił, bo być 
może oglądają nas właśnie rodzice czy nawet doro-
śli uczniowie albo tacy w wieku młodzieńczym, co 
oni mogą stracić, jeśli ta ustawa nie wejdzie w ży-
cie. A to proponuje druga strona, tj. to, żeby ją po 
prostu wyrugować z obiegu prawnego. Co się sta-
nie, jeśli ich wniosek o odrzucenie ustawy w cało-
ści, nie daj Boże, by przeszedł? Czego, jakich praw 
– trzech, czterech – zostaną pozbawieni?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Dziękuję, Panie Senatorze, za zwrócenie uwa-
gi, że ten projekt ustawy jest znacznie szerszy niż 
tylko i wyłącznie kwestia ewentualnego odwołania 
dyrektora bądź wchodzenia do szkoły organiza-
cji pozarządowych. Tak rzeczywiście jest, więk-
szość przepisów ustawy dotyczy zupełnie innych 
spraw. I np. uczniowie szkół artystycznych nie 
będą mogli uczyć się w filii, zgodnie z obowiązu-
jącym prawem będzie z tym problem. Nie będzie 
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możliwości zdalnego nauczania w sytuacjach wy-
jątkowych; chore dzieci w podmiotach leczniczych 
nie będą mogły skorzystać z nowoczesnych środ-
ków przekazu i możliwości nauki zdalnej, jeżeli 
taki będzie wniosek rodziców. Rodzice nie będą 
mieli pełnej wiedzy na temat tego, z jakimi propo-
zycjami programowymi, metodycznymi wchodzą 
organizacje do szkół. Nadal podejmując decyzję 
o tym, czy dziecko ma uczestniczyć w zajęciach, 
czy nie, będą tak naprawdę na zasadzie totolot-
ka decydowali, czy ich dziecko ma uczestniczyć 
w tych zajęciach, czy nie.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Jana Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, mam pytanie odnośnie do 

kwestii zdalnego nauczania, ponieważ w tej spra-
wie zwracają się do mnie rodzice. No, właściwie 
były 2 lata tego zdalnego nauczania, a ostatni ra-
port NIK na ten temat, przedstawiający… No, ge-
neralnie to fiasko – tak wynika z raportu na temat 
takiego sposobu edukacji. Czy w pana ocenie nie 
należałoby skreślić tych zapisów, które są w tym 
projekcie ustawy, i po prostu wprowadzić takie re-
gulacje, że nie ma zdalnego nauczania, chyba że 
byłaby wyjątkowo nadzwyczajna sytuacja i z jakie-
goś tam powodu należałoby to wprowadzić? Mówię 
to, ponieważ dostaję masę sygnałów w tym zakre-
sie od rodziców, którzy po prostu już mają dosyć 
tego zdalnego. No, 2 roczniki, a właściwie to 3 lata 
były takie, że albo pandemia, albo… Wcześniej były 
strajki nauczycieli. No, mówi się nawet o straco-
nym pokoleniu, tak że to są dość radykalne tezy. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Panie Senatorze, pragnę wytłumaczyć na sa-
mym początku, że ten projekt ustawy nie wpro-
wadza zdalnego nauczania jako takiej reguły, która 
ma obowiązywać we wszystkich szkołach. Zgodnie 
z pana sugestią ustawa przewiduje, że tylko w sytu-
acjach nadzwyczajnych będzie możliwość wprowa-
dzania nauczania zdalnego. Nie chcemy dopuścić 
do sytuacji, w której np. zostanie zerwany dach 
w szkole albo szkoła zostanie zalana i nie będzie 
można prowadzić zajęć, dopóki nie znajdzie się ja-
kichś pomieszczeń zastępczych, w których można 
by wrócić do przeprowadzania zajęć w standardo-
wej, stacjonarnej formule. Nie chcemy, aby dzieci 
i młodzież traciły kilka, kilkanaście, a może i wię-
cej dni nauki.

Epidemia pokazała, że w sytuacji nadzwyczajnej 
można przy użyciu nowoczesnych środków techno-
logicznych próbować przekazywać dzieciom wie-
dzę i umiejętności. Zgadzam się z panem senatorem 
i z większością wyrażających opinie, że nauczanie 
zdalne jest tylko zastępnikiem nauczania stacjonar-
nego i ma mnóstwo mankamentów. Co do tego jest 
pełna zgoda. Nie tylko Polska, ale także inne pań-
stwa europejskie tak do tego podchodzą. Dlatego 
także w okresie epidemii staramy się nie dopusz-
czać do sytuacji, w których szkoły przechodzą na 
nauczanie zdalne. Jest to sytuacja nadzwyczajna.

Panie Senatorze, w tej ustawie nie ma jakiejś 
reguły nakazującej i ułatwiającej przechodzenie na 
nauczanie zdalne. My je wprowadzamy tylko i wy-
łącznie w sytuacjach nadzwyczajnych. Zgadzamy 
się z pana opinią, że nauczanie zdalne nie jest naj-
lepszym rozwiązaniem.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę pana senatora Jackowskiego 

o zadanie dodatkowego pytania.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Jeszcze jedna kwestia, dotycząca wpływu ro-
dziców na treści… tzn. zgody rodziców, czyli 
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korzystania rodziców z konstytucyjnego prawa do 
wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglą-
dem i poglądami. Jaka jest praktyka w zakresie tych 
działań w obecnie obowiązującym systemie oświa-
towym, a co się teraz zmieni – precyzyjnie – w od-
niesieniu do rodziców? Czy rodzice będą musieli 
na jakimś etapie tej procedury zatwierdzać pisem-
nie, każdy indywidulnie, zgodę na uczestnictwo ich 
dziecka w tego typu zajęciach? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Dziś dyrektor szkoły wraża zgodę bądź nie wy-
raża zgody na to, aby jakaś organizacja pozarządo-
wa prowadziła zajęcia dla uczniów. Uzyskuje w tej 
sprawie opinię rady rodziców, czyli reprezentacji 
rodziców w szkole, i pojedynczy rodzic już nie musi 
wyrażać tutaj opinii. Zmiana wprowadzana ustawą 
nadal pozostawia w rękach dyrektora ostateczną 
decyzję co do tego, czy dana organizacja może, czy 
nie może działać na terenie szkoły. Pozostawiamy 
pozytywną opinię rodziców, ale wprowadzamy do-
datkowo opinię kuratora, który, tak jak mówiłem, 
opiniuje zajęcia pod względem tego, czy są one od-
powiednie do wieku, do rozwoju psychofizycznego 
dziecka, czy są bezpieczne. Kurator wydaje opinię 
pozytywną lub negatywną. Jeżeli opinia byłaby ne-
gatywna, dyrektor szkoły nie będzie mógł dopuścić 
do przeprowadzenia zajęć przez dane stowarzysze-
nie lub organizację pozarządową. Jeżeli będzie to 
opinia pozytywna, oczywiście będzie mógł wydać 
taką zgodę.

Ostatecznie jednak – i to jest novum – rodzic 
będzie pisemnie wyrażał zgodę na to, aby jego 
dziecko uczestniczyło w zajęciach. Bez pisemnie 
wyrażonej zgody dziecko nie będzie mogło brać 
udziału w zajęciach. Dodatkowym atutem tych 
przepisów z punktu widzenia rodziców będzie 
szeroka informacja na temat tego, czego będą 
dotyczyły planowane zajęcia, jakich materiałów 
przedstawiciele danej organizacji będą używali na 
zajęciach, jakie treści będą przekazywane uczniom, 

dzieciom. To na pewno jest dodatkowy element 
wiedzy, dzięki której rodzic będzie mógł świado-
mie podejmować decyzje o tym, czy jego dziecko 
ma uczestniczyć w zajęciach, czy nie.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie ma więcej chętnych do zadawania pytań, 

jak widzę.
Bardzo dziękuję panu ministrowi.
Informuję, że pan minister zobowiązał się do 

udzielenia odpowiedzi na piśmie na pytania zadane 
przez pana senatora Bogdana Borusewicza i pana 
senatora Wadima Tyszkiewicza.

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Alicję Chybicką.
Przypominam też wszystkim senatorom chcą-

cym zapisać się do dyskusji, że właśnie teraz jest 
taka możliwość.

Bardzo proszę, Pani Senator. 10 minut.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!
Chciałabym odnieść się do wpływu lex Czarnek, 

czyli nowo stanowionego prawa, na kształcenie 
specjalne. Kształcenie specjalne związane jest ze 
stwierdzeniem przez zespół orzekający poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, że uczeń ze wzglę-
du na swoje problemy ze zdrowiem czy dysfunkcję 
intelektualną wymaga specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy. W 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli 
pozytywnie oceniła funkcjonowanie szkół w tym 
zakresie. Reforma może tylko to zepsuć. Aktualnie 
71 tysięcy uczniów podlega nauce specjalnej. Izba 
kontroli odnotowała pewne niedociągnięcia, ta-
kie jak niezbyt dobre wypełnianie ankiet, tzw. 
wielospecjalistycznej oceny poziomu nauczania 
i indywidualnego programu edukacyjno-terapeu-
tycznego. Zdalne nauczanie, o którym tutaj też 
pan minister Piontkowski mówił, stwarza jeszcze 
większe problemy dla tych dzieci aniżeli dla dzieci 
zdrowych.

Dzisiaj jest 4 lutego, jest to Światowy Dzień 
Walki z  Rakiem. Ja dlatego zabrałam głos, że 
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zwrócili się do mnie rodzice dzieci, które są na-
uczane w szkołach przyszpitalnych. Po wypisaniu 
dziecka ze szpitala jego nauka indywidualna jest 
kontynuowana w domu. Oni zwrócili się do mnie 
na piśmie, w ramach kampanii Wolna Szkoła, 
a podpisało się tu 20 różnych organizacji, ape-
lując o odrzucenie ustawy w całości. I to abstra-
hując od tego, jak wpłynie to na szkoły specjalne. 
Podkreślają to, co już było tu mówione: zwiększenie 
roli kuratorów, odwoływanie dyrektorów przez ku-
ratorów, odwoływanie poszczególnych nauczycie-
li. Podkreślają, że naruszono konstytucję, art. 15, 
156, 171 konstytucji, że ta nowelizacja wprowadza 
nadmierną biurokrację i cenzuruje organizacje 
młodzieżowe.

Tak naprawdę mamy 2 tysiące 47 szkół specjal-
nych, co stanowi 9,7% wszystkich szkół. Jest 956 
szkół specjalnych podstawowych, 386 – branżo-
wych, 538 – szkół przysposabiających do pracy… 
Jeśli chodzi o szkoły przyszpitalne, to do tej pory 
decyzje w odniesieniu do dzieci podejmował dyrek-
tor tej szkoły. Ta ustawa to zmieni. A chcę przypo-
mnieć, że szkoły przyszpitalne pełnią funkcję nie 
tylko edukacyjną, lecz także terapeutyczną. Tam 
pracują edukatorzy specjalni. Mieszanie się ku-
ratorów do ich pracy jest po prostu wybitnie nie 
w porządku. Każde dziecko ma indywidualny tok 
nauczania, bo każde jest inne, każde inaczej wal-
czy o swoje życie. Ja tu mówię o dzieciach chorych 
na nowotwór i mówię to z doświadczenia, z prak-
tyki. Uważam, że wprowadzenie w tej chwili no-
wego prawa – w mojej opinii oraz opinii rodziców 
dzieci walczących o swoje życie – może te szkoły po 
prostu już całkiem położyć. Wiele niekorzystnych 
zmian już zostało wprowadzonych. Te szkoły zo-
stały skomasowane, nauczyciele biegają od jednej 
placówki medycznej do drugiej placówki, podczas 
gdy powinni być przywiązani do jednej placówki 
i do swoich pacjentów. Szczególnie jeśli są to pa-
cjenci onkologiczni, którzy wracają, wychodzą na 
indywidualne nauczanie do domu i z powrotem 
przyjeżdżają do szkoły.

Dla mnie te wszystkie proponowane zmia-
ny, nadzór kuratorski, to, że dyrektora, któ-
ry jest doświadczony w  swojej pracy, a  tych 
dyrektorów, którzy znają się na specyfice le-
czenia dzieci chorych, jest jak na lekarstwo… 
Jestem absolutnie za odrzuceniem tej ustawy 
w całości. Mogłabym tu jeszcze przeczytać pi-
smo Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną, które zwró-
ciło się… Podpisała to pismo pani prezes zarządu 

głównego. Ona tutaj pisze, że nauczyciele szkół 
specjalnych i tak zostali już wykiwani w sposób 
niewiarygodny, ponieważ ich stawki są o wiele 
niższe niż… A w mojej ocenie, w ocenie lekarza, 
praca z dziećmi niepełnosprawnymi jest na pewno 
trudniejsza aniżeli w przypadku dzieci zdrowych. 
A zatem podsumujmy, co to przyniesie dzieciom, 
z którymi ja mam kontakt, czyli dzieciom chorym 
na nowotwory, w ogóle dzieciom chorym i dzie-
ciom, które są niepełnosprawne. Co przyniosą im 
te zmiany ustawowe? Zamiast pracować nad tym, 
żeby lepiej opłacać tych nauczycieli, żeby popra-
wić funkcjonowanie tego, wprowadza się zmia-
ny, które to wszystko zepsują. Powtórzę jeszcze 
raz: jestem absolutnie za odrzuceniem tej ustawy 
w całości. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 
Senacie!

Ja nie poddam się takiej presji, jaka tu od cza-
su do czasu się pojawia, aby wyrwać z kontekstu 
określoną ustawę, skupić się jedynie na niej i nie 
poszerzać obszaru odpowiedzialności, jaka na 
nas, krótko mówiąc, spoczywa. Uważam, general-
nie rzecz biorąc, że tej ustawy nie wolno wyrywać 
z kontekstu, bo ona mieści się w pewnej filozo-
fii rządzenia – podkreślam: filozofii rządzenia 
– w obszarze oświaty, w obszarze edukacji, zwłasz-
cza najmłodszego pokolenia. Nie jest więc ta ustawa 
ani pomyłką, ani wpadką, ani jakimś przypadko-
wym dowodem niekompetencji czy też arogancji. 
Ona mieści się w ciągu określonych zdarzeń, czyli 
wpisuje się w pewne myślenie o państwie, w tym 
o edukacji.

Ja przeglądałem przez wiele, wiele lat rozmaite 
rankingi, w których oceniane były szkoły podsta-
wowe i średnie, również wyższe. Tych rankingów 
jest ogromnie dużo. Najważniejsze są kryteria. 
Jak się im przyjrzymy, to zobaczymy wyraźnie, 
że najczęściej na szczycie pojawiają się Finlandia 



Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

131

36. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 4 lutego 2022 r.

i Singapur, czasami Szwajcaria i Nowa Zelandia. 
Nigdy nie ma tam Polski, nigdy nie ma Polski.

Jeżeli chodzi o nasze gimnazja, to jeszcze 6 lat 
temu były one w pierwszej piątce w Europie. Ale 
je zlikwidowano. Doprowadzenie do takiej sytu-
acji, żeby gimnazja, które, przypomnę, opiekują się 
młodym człowiekiem w najtrudniejszym momen-
cie życia… To wymagało lat pracy. Wspomniałem 
o Finlandii. Proszę zwrócić uwagę, że ta najważ-
niejsza reforma dotycząca systemu edukacyjnego 
w Finlandii miała miejsce 50 lat temu. To były lata 
siedemdziesiąte. A u nas są co rusz propozycje no-
wej reformy, propozycje nowej ingerencji.

Ale chcę wrócić do tej filozofii, do tej podsta-
wowej kategorii, o której zamierzam powiedzieć. 
Chcę wyraźnie zwrócić uwagę na 3 elementy, któ-
re przesądzają o tym, czy edukacja jest sprawna, 
wydajna, dobra z punktu widzenia ucznia, ale też 
państwa. Otóż pierwsza zasada jest prosta: im 
mniej państwa, im mniej centralizmu, tym mode-
le edukacji są sprawniejsze. Im mniej biurokracji, 
im mniej papierów, uwarunkowań, władzy pań-
stwa nad szkołą, tym szkoła jest sprawniejsza. Im 
mniej nadzoru, rygorów, warunków, tym szkoła 
jest sprawniejsza i wydajniejsza. Idziecie w do-
kładnie przeciwnym kierunku: więcej władzy pań-
stwa, więcej nadzoru, więcej biurokracji. Efekt jest 
oczywisty, to jest niszczenie oświaty. Podpisuję się 
pod każdą taką opinią dotyczącą każdego państwa 
projektu. To się składa w pewną całość. Ja nie wy-
rywam tego z kontekstu, bo tego czynić, krótko mó-
wiąc, nie wolno.

Chcę dzisiaj – nie jako senator sprawozdawca, 
tylko jako polityk – powiedzieć o odpowiedzialno-
ści politycznej. Ja znam historię, znam rozmaite 
nadzieje, które były budowane w rozmaitych pań-
stwach, i pamiętam, jak to się kończyło wtedy, 
kiedy państwa te szły właśnie tą drogą. A nie mó-
wimy tutaj tylko o likwidacji gimnazjów, o czym 
wspomniałem wcześniej, i o opóźnionej edukacji. 
Zgadzam się, że w tych wielu fantastycznych sys-
temach edukacyjnych edukacja może się rozpo-
czynać od siódmego roku życia, ta obligatoryjna, 
a w niektórych wypadkach nie jest obligatoryjna. 
Ale wystarczy zobaczyć, co się dzieje wcześniej, jak 
szybko dzieci są przygotowane do tego, aby sobie 
potem radzić w tych systemach edukacyjnych. Dziś 
ta odpowiedzialność spoczywa na samorządach. 
I one dają radę. 

Zredukowano znaczenie ośrodków naukowych. 
Ja już pomijam te wszystkie wpadki, które doty-
czyły akurat przed pandemią tych ośrodków, które 

zajmowały się samymi wirusami, w tym w wojsku. 
Gigantyczne zaniedbania w obszarze kondycji fi-
nansowej młodych pracowników nauki. Przecież 
to jest ten sam obszar odpowiedzialności. Młodzi 
pracownicy nauki na uczelniach wyższych zasta-
nawiają się nad swoim przyszłym losem, są po 
prostu fatalnie wynagradzani. Słynny przypadek 
Akademii Zamojskiej i mianowania rektora… O ile 
pamiętam, chyba pan prof. Paweł Skrzydlewski, 
cichy rektor powołany bez kamer. A potem już 
mieliśmy projekt specjalny, dbałość o cnoty nie-
wieście. Przecież to wszystko jest w opinii publicz-
nej, wszystko mieści się w obszarze oddziaływania. 
Mnie jest wstyd, naprawdę jest mi wstyd, pomimo 
tego, że to nie ja czynię to zło.

Pamiętam też takie oceny wtedy, kiedy mie-
liśmy do czynienia z zaborem, okupacją, wro-
gim przejęciem państwa czy odpowiedzialności 
za państwo. Wtedy to właśnie bardzo szybko 
poddawano oświatę cenzurze, wszechogarniają-
cej kontroli, wtedy budowano prymat państwa 
nad programami, nauczycielami, nadzorcy byli 
ważniejsi od nauczycieli. Nawet jak wejdę w taki 
rok 1917 i taką nadzieję w Rosji, że idą bolszewi-
cy i uwolnią oświatę od takiej burżuazyjnej, li-
beralnej edukacji… Liczyli na wolność, tak ten 
rok 1917 dla części wyglądał. Ale co się stało? 
Wprowadzono państwową opiekę nad dziećmi, 
państwową opiekę nad dziećmi, nie samorządo-
wą, nie społeczną, państwową opiekę nad dzieć-
mi. Efekt i w świecie artystycznym, i w oświacie 
był identyczny. Ucieczka. Uciekali Marc Chagall, 
Kandinsky, wielu wybitnych pedagogów, a wy-
grywali Łunaczarski i Nadieżda Krupska. Oni 
jeszcze walczyli z analfabetyzmem, my dzisiaj 
nie musimy walczyć z analfabetyzmem, bo sobie 
poradziliśmy w latach PRL. Zwyciężyło wszech-
obecne państwo, wszechobecne państwo ze swo-
imi Pegasusami.

I dziś mamy do czynienia z sytuacją taką, że nie 
jestem w stanie potraktować tej ustawy oddziel-
nie i zastanowić się tylko i wyłącznie nad tym, że 
w szpitalu będzie wprowadzona możliwość zdal-
nego nauczania. Bo à propos zdalnego nauczania 
państwo poniosło klęskę. I dla mnie nie jest to sa-
tysfakcjonujące, choć jestem za tym, żeby wspo-
mnianą możliwość, krótko mówiąc, wprowadzić. 
Ale nie w tej ustawie.

Co jest przekleństwem dla obecnego rządu? 
Niezależność, krytycyzm, wolność – tego typu po-
jęcia, które trzeba ograniczać. Trzeba sprowadzać 
państwo do czynności nadzorczych. Nie chcę za 
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bardzo marudzić i narzekać, bo zawsze pojawi się 
pytanie, co w zamian.

Dziś to, co powinno być przedmiotem szczegól-
nej troski, to nauczanie samych nauczycieli, popra-
wianie ich kompetencji, pomoc finansowa także dla 
nich, poprawa wynagrodzenia, poprawa kondycji 
samorządów terytorialnych w zakresie edukacji, 
aby chętniej łożyły one jeszcze większe środki fi-
nansowe na inwestycje dla nauczycieli, na dodatko-
we bonusy. Co się dzieje w tej materii? Wprowadza 
się tzw. Nowy Ład i ogranicza się dochody, a więc 
także samodzielność samorządów terytorialnych, 
ze skutkami, które będą także dla oświaty. Wiem, 
że samorządowcy oświatę traktują w szczególno-
ści… więc będą ją chronić, ale na tyle, na ile będą 
mogli to uczynić.

Powrócę do tych najważniejszych kwestii, któ-
rych brakuje dziś oświacie: właśnie swobody, tole-
rancji, empatii, ochrony różnorodności, nauczania 
rozróżniania faktów od interpretacji faktów. Jak 
patrzę na te detale, które świadczą o tym, o czym 
ja mówię, które potwierdzają tę moją ocenę, to wi-
dzę, że wiedza o społeczeństwie zmienia się w za-
interesowanie przeszłością i teraźniejszością – tu 
nie ma przyszłości. Znowu sięgamy wstecz, zno-
wu będziemy się zajmować sami sobą i licznymi 
porażkami w naszych dziejach, w historii Polski. 
No, te porażki niestety były liczne. Mnie zależy na 
tym, aby pan minister przyszedł tu i powiedział: ja 
wiem, jakie wyzwania edukacyjne będą za 2 lata, 
i przygotowałem projekt ustawy, który na to od-
powie. A my po 2 latach powiemy: pan minister 
miał rację.

Najważniejsze kwestie to umiejętność poru-
szania się w sieci, wiedza prawna czy medyczna. 
Wiemy, że młodzi ludzie, 16- czy 17-letni, doko-
nują w internecie zakupów rozmaitych medyka-
mentów, a nie są przygotowani do tego, aby być 
recenzentami tego, co się w tej ofercie znajduje. 
Ja uważam, że to jest w tej chwili najistotniejsze. 
Potrzeba nam połączenia rozumu i intelektu, an-
tycypowania sytuacji, szacunku, tolerancji i wynie-
sienia nauczyciela na prawdziwy piedestał. Wtedy 
wygrają dzieci, rodzice, nauczyciele, państwo pol-
skie. Przez tę ustawę zaliczymy porażkę. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Sygnał timera)

Nie ma potrzeby, żeby działał sygnał, bo pan 
senator już skończył.

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 
Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Dlaczego tak licznie zabieramy głos w trakcie 

tej dyskusji? Bo nam zależy, zależy nam na dobrej 
szkole, na dobru uczniów, na dobru rodziców i na 
tym, żeby polska szkoła była szkołą dobrą, nowo-
czesną, dającą wszechstronne wykształcenie. Ten 
dokument stanowi zaprzeczenie wszystkich ce-
lów, o których powiedziałem. „Celem szkoły jest 
zastąpienie pustego umysłu otwartym”, powiedział 
Malcolm Forbes. Wy nie chcecie otwartego umysłu, 
takiego umysłu, który szuka wiedzy, który potrafi 
myśleć krytycznie, ale przede wszystkim chce być 
otwarty na świat. Szukacie innych rozwiązań. 

Kiedy pan minister mówił przed chwilą… 
Zadawał takie pytanie: czy upolitycznieniem jest to, 
że chcemy dać narzędzie kuratorowi? Tak, upoli-
tycznieniem jest to, że chcecie dać tak daleko idące 
uprawnienia kuratorowi. Jest to skrajnym upoli-
tycznieniem, dlatego że wśród kuratorów, któ-
rych pan nadzoruje, są tacy kuratorzy jak Barbara 
Nowak. To jest ta kurator, która w radiu na pytanie 
dotyczące spraw związanych z wiedzą medyczną, 
spraw szczepień, odpowiedziała: to eksperyment 
naukowy. Minister zdrowia, pański kolega z rządu, 
o tej kurator powiedział: „Takie osoby nie powinny 
ponosić odpowiedzialności za edukację. Znajduje 
się osoba, jeśli można tak powiedzieć, oświeco-
na, która potrafi przeciwstawić się swoim nikłym 
autorytetem całemu światu nauki. Niestety to są 
oczywiście kolejne wpadki, kolejne niefortunne 
wypowiedzi”. Proponujecie, żeby, jak mówią wasi 
koledzy z rządu, osoby o nikłym autorytecie decy-
dowały o tym, jak będą kształcone i wychowywane 
polskie dzieci. Nie może być gorszego sygnału dla 
rodziców, nauczycieli i samych dzieci.

Była tu przed chwilą dyskusja o tym, jak na-
leży rozumieć tę ustawę, jakie są rzeczywiste in-
tencje tych, którzy ją przygotowali. Na szczęście 
są tacy, którzy to mówią wprost. Jest wśród nich 
wiceminister Rzymkowski, który wprost powie-
dział o tym, dlaczego już się nie możecie doczekać 
tej ustawy. I tę szczerość trzeba wszystkim po-
kazać. Kiedy 2 lutego pan wiceminister edukacji 
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był gościem „Salonu politycznego Trójki”, na 
pytanie o działalność sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy… A to doskonały przykład, 
bo mamy świeżo w pamięci tę wspaniałą, cu-
downą akcję charytatywną, która od lat jednoczy 
Polaków. Tak na marginesie powiem, że w szta-
bach działają tylko ci uczniowie, którzy chcą, a fi-
nały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy co 
roku odbywają się w weekendy. Mówię to jako oso-
ba, która jest szeregowym kwestarzem, stojącym 
z puszką od ponad 20 lat. My zbieramy te pienią-
dze w weekendy. I na pytanie, czy po wejściu w ży-
cie tej ustawy sztaby WOŚP będą mogły, tak jak 
do tej pory, działać w szkołach, odpowiedź pana 
ministra jest następująca: sztaby WOŚP będą mu-
siały uzyskać zgodę wszystkich rodziców w szko-
le, 100% rodziców. A jak się 1 rodzic sprzeciwi? 
– pyta prowadząca ten wywiad. I odpowiedź: trze-
ba poszanować prawa mniejszości, nie można 
zmuszać rodziców, którym się nie podoba Jurek 
Owsiak, do kontaktu z tą formą aktywności.

To jest katastrofa. Wystarczy 1  rodzic… 
Świadomie wprowadzacie mechanizm skłócania 
rodziców. Wystarczy 1 rodzic, podpuszczony w do-
wolnej formie, żeby tak piękna i wspaniała akcja 
nie miała miejsca. Specjalnie cytowałem steno-
gram z tego wywiadu, żeby nikt nie mógł powie-
dzieć, że jakiekolwiek słowa w tym zakresie zostały 
przeinaczone.

Chciałbym jeszcze raz wyraźnie powiedzieć 
panu ministrowi: żadne dziecko w Polsce nie jest 
zmuszane do tego, żeby kwestować w ramach 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I nie mam 
żadnej wątpliwości, że bardzo wielu z nas chce 
uczestniczyć w tej wspaniałej społecznej akcji. Jest 
dla tych wszystkich osób fatalną informacją, że 
chcecie je tymi rozwiązaniami de facto wyrzucić 
ze szkoły. Decyzja administracyjna ma blokować 
tę szlachetną i piękną akcję.

Poczułem się zachęcony słowami pana mi-
nistra, który powiedział, żebyśmy się zapoznali 
z opiniami odnośnie do tego projektu, które były 
w Sejmie… Przeczytam zatem państwu fragment 
takiej opinii. To jest opinia Biura Analiz Sejmowych 
Kancelarii Sejmu – tego Sejmu, w którym najwięk-
szym klubem jest Prawo i Sprawiedliwość, tego 
Sejmu, który jest od kilku lat kierowany przez 
parlamentarzystów PiS. I co w tej opinii na temat 
projektu, który dzisiaj prezentowaliście, czytamy?

„Zmiany przewidziane w art. 86 prawa oświa-
towego także mają na celu wzmocnienie pozycji 
kuratora: przewiduje się dodatkowe ograniczenia 

i utrudnienia w działalności organizacji społecz-
nych na terenie szkoły”.

„Projektodawcy przewidują, że w przypadku 
prowadzenia zajęć z uczniami konieczne będzie 
dodatkowo uzyskanie pozytywnej opinii kurato-
ra oświaty. Wystąpić o nią należy nie później niż 
2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć (przekazując 
m.in. program zajęć oraz materiały wykorzystywa-
ne do jego realizacji). Kurator ma czas do 30 dni na 
wydanie opinii”.

Cytuję dalej: „Należy wskazać, że tak długi czas 
przewidziany na wstępne procedury spowoduje, że 
trudno będzie nauczycielom elastycznie reagować 
na potrzeby uczniów w zależności od sytuacji i pro-
ponować aktualne zajęcia”.

„Nowe przepisy mogą generalnie zniechęcać 
zarówno organizacje, jak i dyrektorów szkół do po-
dejmowania działania na rzecz współpracy, szcze-
gólnie w szkołach, w których jej brak”.

Dalej w opinii czytamy: „Proponowana w bę-
dącym przedmiotem opinii projekcie regulacja 
w znacznym stopniu ogranicza rolę organu pro-
wadzącego szkołę. Zgodnie z art. 10 ust. 1 prawa 
oświatowego to organ prowadzący szkołę lub pla-
cówkę odpowiada za jej działalność. Celem szko-
ły jako wyodrębnionego podmiotu prawnego jest 
realizowanie celów polityki oświatowej państwa 
i wypełnianie prawnie statuowanych zadań”…

„Szkoły z samej istoty działalności zakłado-
wej tworzą jedną z form prawnej decentralizacji. 
Nie ulega wątpliwości, że różne mogą być stopnie 
prawnej samodzielności szkoły w sferze jej wła-
snych zadań”… „Zauważyć należy, że od 1989 r. 
rozpoczął się stopniowy proces zwiększania auto-
nomii szkół i uspołeczniania oświaty”.

To w tej opinii czytamy. Chcecie cofnąć szkołę 
do czasów PRL.

W tej opinii – to pan minister mnie zachęcił, 
żeby się z nią zapoznać – macie napisane wprost: 
idziecie wbrew tendencjom, które budują autono-
mię, silną pozycję, chęć nauczycieli do rozszerzania 
horyzontów uczniów. Panie Ministrze, zachęcał nas 
pan do przeczytania tej opinii, a sam pan jej chy-
ba nie przeczytał. Nie czytałem równie miażdżącej 
opinii odnośnie do projektu, który trafił z rządu do 
parlamentu. Mogę wam zasugerować jedną rzecz: 
rozmowę z panią Joanną Karolczak, ekspertem do 
spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych, nawet 
w przerwie, a potem przyjście tutaj, przeprosze-
nie nas na tej sali i powiedzenie, że rząd chce się 
wycofać z inicjatywy, którą na tej sali przedstawił. 
Także z tego względu, że jeżeli czyta się dowolne 
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opinie i przeprowadza analizę tego projektu, anali-
zę pod względem jego zgodności z przepisami pra-
wa obowiązującymi w kraju, to katalog naruszeń 
konstytucji, przepisów prawa oświatowego, euro-
pejskiej konwencji, karty praw samorządu jest taki, 
że jest katalogiem hańby dla tych, którzy ten pro-
jekt przygotowali. Jest tu naruszenie art. 1 konsty-
tucji – zasady dobra wspólnego, naruszenie art. 2 
o ingerencji ustawodawcy nieproporcjonalnej do 
celów, naruszenie art. 5, który przewiduje prawo 
ustawodawcy do określania form realizacji zadań 
oświatowych, naruszenie art. 15 o decentralizacji 
państwa, naruszenie art. 16, który stanowi o tym, 
że samorząd wykonuje samodzielnie zadania pu-
bliczne, naruszenie art. 12 i 58, które regulują za-
sady społeczeństwa obywatelskiego, naruszenie 
art. 47 i 48, w których czytamy o nienaruszalności 
praw rodziców.

Zastanówcie się. Twórzmy prawo zgodnie 
z konstytucją, z przepisami prawa, które obowiązu-
ją. Nie twórzmy fikcji. Próbujecie nam zapropono-
wać mechanizm, w którym dajecie kuratorom tak 
ogromną władzę – ja już pomijam to, jakich ma-
cie kuratorów, bo zacytowałem ocenę jednej z pań 
kurator, którą przedstawił minister w tym rządzie 
– dajecie narzędzia, które w praktyce z punktu wi-
dzenia obywatela są jasnym sygnałem, że rząd sam 
niepoważnie traktuje te regulacje. Piszecie o proce-
durze zatwierdzania pewnych zajęć przez kuratora. 
20 tysięcy szkół w Polsce, średnio ok. 1 tysiąca 300 
szkół na kuratora, w każdej szkole kilka organizacji 
i wielomiesięczna procedura zatwierdzania planu 
zajęć. Dlaczego chcecie wypchnąć…

(Sygnał timera)
…wszystkie te organizacje poza mury szkoły? 

Dla dobra uczniów…
(Sygnał timera)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 

Senatorze, czas.)
…nauczycieli, rodziców, polskiej oświaty? Mam 

nadzieję, że ten projekt…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas.)
…zostanie odrzucony. (Oklaski)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Brawo!)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To właściwie nie jest dyskusja o ustawie, tyl-

ko o… To powinna być dyskusja o filozofii podej-
ścia do szkoły. Ja zgadzam się z tym, co mówili 
moi przedmówcy, w szczególności pan minister 
Zdrojewski, że to jest szczególnie delikatna sfera, 
w której należy postępować z większą dozą deli-
katności niż w odniesieniu do innych elementów 
sektora publicznego, i sfera oparta na zaufaniu, 
na odpowiedzialności i zaufaniu. Właściwie to jest 
ostatnia sfera, w której wolno byłoby stosować kon-
cepcję trzymania ludzi za twarz, bo to jest niezwy-
kle szkodliwe.

I są rzeczywiste słabości polskiej edukacji, tyl-
ko one nie są przedmiotem troski czynników rzą-
dowych. Jest niedostatek empatii, jest wszystko 
to, co wyszło przy zdalnym nauczaniu, kiedy ro-
dzice na masową skalę przekonali się, jak wiele 
jest mankamentów i słabości. Jest formalizm, jest 
brak zachęty do syntetycznego myślenia, szcze-
gólnie w naukach humanistycznych, jest kultura 
testów, która oducza myślenia. Z tym wszystkim 
warto sobie radzić, ale myśl o tym, że można so-
bie z tym poradzić w ustroju, w którym dyrektor 
będzie przestraszony, a nauczyciel niepewny, jest 
absurdalna. To wymaga połączenia odpowiedzial-
ności, zaufania i szacunku dla nauczycieli. Mówiąc 
wprost, jest tutaj jakaś absolutnie fałszywa wizja 
szkoły.

We współczesnym świecie toczy się wojna kul-
turowa. Odpowiedzialna polityka zawsze dąży do 
wypracowania pewnego konsensusu. I  ja mam 
przekonanie, że polska szkoła nie jest obszarem 
wojny kulturowej. A mam wrażenie, słuchając mi-
nistra Czarnka, że to jest jakaś sfera wielkiego zgor-
szenia, na które trzeba odpowiedzieć twardo. Czy 
wy rzeczywiście macie przekonanie, że Polacy, tak-
że ci, którzy głosują na Zjednoczoną Prawicę, czu-
ją, że szkoła jest przedmiotem, obszarem jakiegoś 
wielkiego zgorszenia i wymaga wzmocnienia wła-
dzy centralnej? Wydaje mi się, że to jest absolutnie 
chore myślenie. A gdyby nawet tak było – a sądzę, 
że w tej sferze od początku lat dziewięćdziesiątych 
utrzymuje się pewna równowaga, zresztą zapisana 
w prawie oświatowym, gdzie mowa jest i o warto-
ściach chrześcijańskich, i o wartościach kultury 
świeckiej – to filozofia centralistyczna, filozofia 
trzymania ludzi za twarz, filozofia przestraszo-
nego nauczyciela, przestraszonego dyrektora jest 
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ostatnią odpowiedzią, jaką odpowiedzialna władza 
może dać.

Weźcie przykład z tego, co się dzieje z religijno-
ścią młodzieży. Panie Ministrze, gdyby pan mógł 
tego posłuchać, to poproszę. Towarzysz Stalin, 
towarzysz Gomułka i wielu wojujących ateistów 
doby PRL nie przyczyniło się do takiego odej-
ścia młodych ludzi od Kościoła jak władza Prawa 
i Sprawiedliwości. Mówią o tym nawet dane staty-
styczne agend podległych rządowi. Tak samo bę-
dzie z postawą patriotyczną. Według danych CBOS 
70% polskiej młodzieży odczuwa dumę z przyna-
leżności do wspólnoty narodowej. Czy to jest mało 
we współczesnym świecie? Socjolodzy powiadają, 
że to jest więcej niż w Europie Zachodniej. Z czym 
wy chcecie walczyć? Jakimi metodami? Efekty będą 
takie same jak w przypadku odstręczania młodych 
ludzi od religijności i od Kościoła. Plonem waszych 
rządów będzie destrukcja wartości centrowych 
i chrześcijańskich w młodym pokoleniu.

Apeluję do tej części senatorów Zjednoczonej 
Prawicy, która uczestniczyła w działaniach Akcji 
Wyborczej Solidarność, mającej poczucie odpo-
wiedzialności za oświatę, żeby nie popierała tej 
ustawy. Prowadzi ona prostą drogą do niepew-
ności i dyscyplinowania nauczycieli oraz osób 
odpowiedzialnych za oświatę. Jej skutki będą cał-
kowicie sprzeczne z tym, co legło u podstaw filo-
zofii pewnej równowagi ideowej w oświacie, która 
była ukształtowana w latach dziewięćdziesiątych. 
Ona teraz w imię obłędnej wizji jest niszczona. Nie 
otwierajcie kolejnego frontu. Szkoła nie powinna 
być obszarem wojny kulturowej. A gdyby tak było, 
to potrzeba delikatności i równowagi, a nie zamor-
dyzmu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Agnieszkę Gorgoń-Komor.

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja dosyć emocjonalnie podchodzę do tej debaty. 

Wysłuchałam wszystkich pytań do senatorów spra-
wozdawców i, proszę państwa, zadaję takie pytanie, 

pewnie retoryczne: co jeszcze można zniszczyć 
w naszym kraju? Rząd PiS zniszczył niezawisłe 
sądownictwo, wprowadzając ustawę kagańcową. 
Chciał zniszczyć wolne media, na szczęście się nie 
udało. Niszczy polskich medyków. Ostatnie głoso-
wanie w Sejmie pokazało, że nieskutecznie… Nie 
weszło w życie lex konfident czy lex Kaczyński, jak 
czytam w mediach.

Zabieracie się państwo za szkołę, co może mieć 
bardzo daleko idące skutki, niekorzystne dla roz-
woju młodego człowieka. Ja sobie zadałam pyta-
nie, wysłuchując tych wszystkich wypowiedzi, 
jaka powinna być polska szkoła, szkoła marzeń 
naszych dzieci i wnuków. Ta ustawa na pewno nie 
zapewnia takiego rozwoju szkolnictwa. Zamiast 
się zająć reformami, które są teraz istotne, w tej 
szczególnej sytuacji, jaką jest pandemia, kiedy na-
sze dzieci zostały narażone na alienację społeczną, 
państwo zajmujecie się czymś, co w ogóle nie jest 
istotne z punktu widzenia rozwoju szkoły. Ja nie 
mam żadnych wątpliwości, że ustawa lex Czarnek 
to zamach na polskie szkolnictwo, a proponowa-
na zmiana prawa oświatowego jest skandaliczna. 
Oczywiście mamy różne opinie różnych środowisk, 
także środowisk nauczycieli, uczniów, rodziców 
w tej sprawie.

Odbieranie niezależności, praw i wolności. To 
też już padło w dzisiejszej debacie. W demokra-
tycznym i europejskim państwie rząd chce prze-
jąć system nauczania tylko i wyłącznie do swoich 
politycznych celów. Większość osób, które zabie-
rały głos w dyskusji, jest zgodna co do tego, że nie 
ma tu miejsca na indywidualizm, na kreatywność 
czy rozwijanie poczucia autonomii, nie szkół, ale 
właśnie uczniów. To nie może tak wyglądać, tak 
nie może wyglądać współczesna szkoła. Ta sytu-
acja najpewniej doprowadzi do ogromnej patologii 
w polskim systemie edukacji.

Szanowni Państwo, wchodzimy właśnie 
w trzeci rok pandemii, czas niezwykle trudny dla 
wszystkich, także dla naszych najmłodszych pod-
opiecznych. Elementy chaosu, które wynikają z de-
cyzji rządowych, są nieprzewidywalne i sprzeczne, 
niezmiennie pogłębiają rozgoryczenie uczniów, na-
uczycieli i rodziców. Nauka przerywana kwaran-
tannami, zwłaszcza tych, którzy się nie zaszczepili, 
zdalnym nauczaniem, o którym mówił pan mini-
ster – oby zostało to już jak najbardziej ograniczone 
– bardzo źle wpływa na poziom nauczania i stan 
emocjonalny nauczycieli, uczniów, a także rodzi-
ców. Brakuje dopracowanego systemu pracy zdal-
nej oraz związanych z tym przepisów. I zamiast 
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skupić się na tej ważnej kwestii, na edukacji na-
szych obywateli, na ich przyszłości, na wsparciu 
psychologicznym, tak niezbędnym, rząd chce za-
fundować poważne i daleko idące zmiany systemo-
we. Wydaje mi się, że teraz, akurat w tym czasie, 
absolutnie nie jest to priorytetowe.

Już sama treść ustawy… Pan minister nam tu 
zarzucał, że nie przeczytaliśmy ustawy albo nie 
znamy jej treści. Uważam, że to jest bardzo bez-
czelne z pana strony, i raczej myślę, że wy sami nie 
rozumiecie, co jest zapisane w tej ustawie. A treść 
ustawy budzi ogromne kontrowersje. Rząd chce za-
jąć się tymi zmianami w tej chwili, co jest nieprzy-
chylne rozwojowi szkoły. Ta ustawa jest szkodliwa 
dla całego społeczeństwa. Kurator nie może być 
jednocześnie organem zarządzającym oraz orga-
nem nadzoru. To wielowymiarowy konflikt intere-
sów – i tego obawiają się nauczyciele, dyrektorzy, 
co też wybrzmiało w tej debacie.

Niestety, jest to również kolejny krok zmie-
rzający do centralizacji oraz ograniczenia roli 
samorządów. Mówię to z perspektywy wielu lat 
doświadczeń i  pracy w  samorządzie. Jeżeli ze 
strony dyrektora szkoły byłaby jakaś patologia, 
o czym mówił pan minister, to przecież od tego są 
organy ścigania i sąd, nie trzeba dawać tych kom-
petencji kuratorom. Jeżeli ktoś dopuszcza się pa-
tologicznych zachowań czy w szkole, czy kościele, 
czy gdziekolwiek indziej, to od tego są sądy. I taki 
system sprawdzał się przez szereg lat. A zwiększe-
nie kompetencji kuratorów, którzy nie tylko będą 
nadzorowali oświatę na terenie danej gminy, ale 
również będą tą oświatą zarządzali, w sposób oczy-
wisty upolityczni szkolnictwo oraz zmarginalizuje 
decyzyjność samorządów w tym zakresie.

Wprowadzenie w życie przedłożonych regula-
cji zakłada de facto pozbawienie gmin samodziel-
ności w kluczowych kwestiach co do zaspokajania 
zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji 
publicznej. Nie tylko samodzielność samorządów 
doznaje zagrożenia, ale projektowane rozwiąza-
nia stoją także w sprzeczności z zasadą pomocni-
czości i decentralizacji. Szkolnictwo powinno być 
niezależne od chwilowych interesów politycznych. 
Środowiska oświatowe krytycznie wypowiadają się 
o proponowanych zmianach, tak samo jak ucznio-
wie i ich rodzice. Przeciwni są także samorządowcy 
i organizacje pozarządowe. Tyle głosów sprzeciwu 
powinno dać ministrowi Czarnkowi wiele do my-
ślenia. Uczniowie nie dadzą się nabrać, chcą żyć 
w wolnym i demokratycznym państwie. Młodzi lu-
dzie będą walczyć o swoją przyszłość i swoje prawa. 

Rząd nie może poprzez swoje despotyczne działa-
nia odbierać im praw i wolności, a samorządom 
– uprawnień związanych z prowadzeniem szkół.

Proszę, abyśmy zachowali rozsądek i zgodnie 
z rekomendacjami wszystkich komisji senackich – 
co podkreślam w tej dyskusji – odrzucili tę ustawę. 
Nie można upolitycznić systemu oświaty. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską.

SENATOR 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze!
Na początek jedna myśl, uwaga, a może bardziej 

ubolewanie nad tym, że debata dotycząca tej szcze-
gólnej ustawy tutaj, w Senacie, w tym ostatnim ba-
stionie demokracji, nie odbyła się na posiedzeniu 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, że nie podjęliśmy 
jako komisja wysiłków, by zaprosić wszystkie za-
interesowane strony, że nie było chęci, że nie było 
woli do tego, żeby ugościć wszystkie stowarzysze-
nia, prezydentów, samorządowców, nauczycieli, 
dyrektorów, ale również samą młodzież, żeby oni 
wszyscy mogli przyjść na posiedzenie tej wiodącej 
komisji i mogli opowiedzieć o swoich emocjach, 
o swoich zastrzeżeniach dotyczących tej ustawy. 
Nie ma na to naszej zgody, Panie Przewodniczący 
– tutaj patrzę na pana przewodniczącego komisji. 
Chcielibyśmy, żeby kolejne ważne debaty na temat 
przyszłości polskiej edukacji odbywały się właśnie 
w naszej komisji, a nie w innych komisjach.

Ten wysiłek podjęła Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej – i ab-
solutnie bardzo dziękuję za tę inicjatywę. Ale też 
dziękuję panu sprawozdawcy tej komisji, ponieważ 
bardzo szczegółowo przedstawił to, co się działo 
podczas posiedzenia komisji. Mówił o tych wszyst-
kich wypowiedziach, o tych wszystkich mocnych 
słowach, które padały z ust, jak już mówiłam, i na-
uczycieli, i przedstawicieli samorządów, i przed-
stawicieli organizacji pozarządowych, ale również 
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– to były mocne głosy – uczniów. Jedyne, czego 
brakowało, to tej atmosfery, która była podczas tego 
posiedzenia komisji, bo pan sprawozdawca tylko 
jakby przekazywał nam samo sprawozdanie, a na-
prawdę były emocje, ta atmosfera była ogromnie 
gorąca i pokazywała, jak bardzo oni to przeżywają, 
jak bardzo sprzeciwiają się temu wszystkiemu, co 
ta ustawa ze sobą niesie.

I chcę powiedzieć teraz o jednej emocji, która 
była dla mnie bardzo ważna, była to emocja zwią-
zana z nadzieją, niestety, jak się okazało, złudną na-
dzieją. Otóż po deformie pani minister Zalewskiej 
wszyscy mieli właśnie nadzieję – okazała się złud-
na – że nic gorszego w polskiej edukacji, w polskiej 
oświacie zdarzyć się nie może, ale jak się okazało, 
w państwie rządzonym przez PiS właściwie każ-
dego dnia zderzamy się z kolejnymi absurdami, 
które rujnują kolejne obszary naszej codzienno-
ści. I kiedy polska szkoła brała już oddech i wy-
chodziła z tego chaosu, który ta deforma ze sobą 
przyniosła… Przypomnę tylko, że to był absolutnie 
tytaniczny wysiłek zarówno nauczycieli, dyrekcji, 
jak i samorządów, bo to one przejęły na siebie ten 
wysiłek technicznego wprowadzenia tej deformy 
edukacji i dlatego to się powiodło, dlatego pani mi-
nister mogła mówić o sukcesie. Bez tego wysiłku, 
bez tego przygotowania, również bez nakładów fi-
nansowych samorządów los tej deformy mógł być 
bardzo różny.

I kiedy oni już brali oddech i myśleli, że będą 
mogli budować nową rzeczywistość, że przyszła 
nadzieja, że pójdą dalej, niestety przyszła pande-
mia. Absolutnie nikt tego nie mógł się spodziewać 
i oczywiście nikt nie mógł być na nią przygoto-
wany. No ale teraz, właśnie w tej pandemii, kiedy 
samorządy, kiedy dyrekcje, nauczyciele potrzebo-
wali wsparcia ministerstwa, jak wyglądała sytu-
acja? Otóż okazywało się, że w ministerstwie coś 
tam planowali, w ciągu tygodnia odbywały się kon-
ferencje prasowe, a tak naprawdę rozporządzenia 
dotyczące tego, jak ma wyglądać szkoła w prawie 
każdym nowym tygodniu od poniedziałku, ukazy-
wały się w sobotę wieczorem. I dyrektorzy, samo-
rządowcy, ci, którzy zajmowali się oświatą, mogli 
dopiero w sobotę planować czy wiedzieć, jak będzie 
wyglądał kolejny tydzień funkcjonowania szko-
ły. Przypomnę, że sanepid i kuratorzy byli jedy-
nie organami, które wydawały opinie, nie wzięły 
żadnej odpowiedzialności w czasie pandemii za 
to, co działo się bądź co miało się dziać w polskich 
szkołach. Nie byli żadnym wsparciem, byli tylko 
tymi organami, które wydawały opinie. I znów 

nadludzkim wysiłkiem i samorządów, i nauczy-
cieli, i dyrektorów, ale także rodziców i samych 
uczniów – i to będę podkreślała, mówiła o tym 
bardzo mocno – krok po kroku planowaliśmy… 
no, planowali, planowaliśmy tę pandemiczną rze-
czywistość okupioną wieloma wyrzeczeniami. I to, 
co jeszcze cały czas najbardziej nas obciąża, to ten 
siedzący w głowie strach, ale też troska o zdrowie 
i bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich, swoich 
dzieci. Cały czas ten niepokój, ten brak poczucia 
bezpieczeństwa, przypomnę, nam towarzyszy i nie 
można tego jeszcze nadal wyrzucić z naszych głów.

No i kiedy już po tym okresie ponad 2 lat 
szkoły, samorządy, rodzice, dzieci w miarę wie-
dzieli, jak funkcjonować w tym czasie pandemii, 
bo jeszcze nie możemy powiedzieć, że w czasie 
popandemicznym, nastąpiło kolejne uderzenie 
obuchem w głowę. To był taki wstrząs, kiedy 
okazało się, że tak naprawdę ministerstwo za-
miast troski skierowanej na każdego pojedyncze-
go ucznia, na jego zdrowie psychiczne, również 
na zdrowie psychiczne nauczycieli, zamiast prac 
nad tym, jak ma wyglądać przyszłość polskiej 
szkoły już po pandemii, zamiast skupić się na 
tym, jak zapanować nad rozbudowaną podstawą 
programową i próbować ją przygotować właśnie 
na czas popandemiczny, by zająć się np. próbą 
wyrównywania pogłębiających się jednak nie-
równości związanych z nauką zdalną… Zamiast 
nad tym, to nad czym pracowało ministerstwo? 
Otóż pracowało nad ustawą, którą określamy 
jako lex Czarnek, ale w kolejce jest już lex Wójcik, 
i oczywiście nad przedmiotem już w tej chwili 
krytykowanym, myślę tutaj o tym słynnym HiT. 
Myślę, że nikt normalny nie uwierzyłby w to, 
że w takim czasie, kiedy wsparcie powinno iść 
w zupełnie innym kierunku, ministerstwo może 
pracować nad takimi rozwiązaniami, a jednak 
w polskiej rzeczywistości, w PiS-owskiej rzeczy-
wistości takie rzeczy się zdarzyły.

Dyrektorzy, nauczyciele, samorządowcy po tej 
ciężkiej, tytanicznej pracy związanej z deformą 
edukacji, związanej z czasem pandemii, zamiast 
słów wdzięczności, być może gestów wdzięczno-
ści, być może pokazania, że dziękujemy, bo byliśmy 
w tych najtrudniejszych momentach razem, cóż 
dostają, Szanowni Państwo? Otóż okazuje się, że 
ta ustawa, lex Czarnek, lex Wójcik niosą kaganiec, 
który ma zamknąć to wszystko, co oni do tej pory 
realizowali, i mają być poddawani ciągłej presji, 
ciągłemu niepokojowi w związku z tym, co mini-
sterstwo przygotowało i co przygotowuje.
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Szanowni Państwo, jeśli mogę… No niestety, 
nie ma z nami posłów z tej strony sali, wierzę, że 
zdalnie nas oglądają. Mam prośbę i właściwie to 
nie jest prośba…

(Senator Jerzy Czerwiński: Są.)
…tylko moja, osobista, ale tych wszystkich sto-

warzyszeń, które do tej pory mogły w tej kwestii 
się wypowiadać, nauczycieli, dyrektorów, samo-
rządów, samych uczniów. Proszę was, miejcie od-
wagę, jak tych 70 posłów, którzy powiedzieli „nie” 
lex Kaczyński… Proszę was o to, abyście mieli od-
wagę i powiedzieli „nie” lex Czarnek, a później lex 
Wójcik. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Pani plastyczne wystąpienie wywołało, jak ro-

zumiem, ad vocem pana senatora…
(Senator Kazimierz Wiatr: Zostałem, Panie 

Marszałku…)
Tak jest, oczywiście, dlatego ma pan senator, 

jak najbardziej tak, prawo do ad vocem.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
KAZIMIERZ WIATR 

Panie Marszałku! Pani Senator!
No, jest niestety tak, że nie chcemy się słu-

chać nawzajem, chcemy mówić, chcemy budować 
pewne narracje. Ja na posiedzeniu Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu, na którym pani senator miała 
podobną wypowiedź, tłumaczyłem zaistniałą sy-
tuację. Otrzymaliśmy od pana marszałka, prof. 
Tomasza Grodzkiego zawiadomienie o posiedzeniu 
Senatu w dniach 20 i 21 stycznia. W tym programie 
posiedzenia Senatu była wpisana ustawa oświato-
wa. Zorganizowanie posiedzenia komisji w dniu 20 
stycznia było jedyną możliwością wypełnienia woli 
marszałka, ażeby sprawozdanie z rozpatrzenia 
tej ustawy było dostarczone przed posiedzeniem 
Senatu. I tak się stało. Kto chciał, kto się zgłosił, 
przyszedł, ja wyraziłem zgodę na jego udział. Był 
pan wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
była zdalnie pani wiceprezydent miasta sto-
łecznego Warszawy reprezentująca samorządy. 
Wyraziłem zgodę na ich obecność, na ich udział. 
Mogli się wypowiedzieć i w swoich wypowiedziach, 

no, nie bardzo długich, jednak dużo powiedzieli. 
Wszyscy mogli tego wysłuchać. Tak że uważam, że 
te zarzuty wobec mojej osoby są nieuzasadnione. 
Dziękuję uprzejmie.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Na tym kończymy tę polemikę. Bardzo proszę 

o kontynuowanie debaty.
Głos zabierze pan senator Jerzy Fedorowicz.

SENATOR 
JERZY FEDOROWICZ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Spróbuję powiedzieć krótko. No, wasz rząd 

już się do niczego nie nadaje, powinien podać 
się do dymisji i to jest podstawa. Ja mam nadzie-
ję, że będzie przeprowadzone wotum nieufności. 
Przecież wy niczego nie potraficie doprowadzić… 
Pamiętacie, starsi koledzy, jak debatowaliśmy 
nad ustawą o IPN? 3 młodych wiceministrów od 
pana Ziobry doprowadziło do tego, że premier 
Morawiecki musiał jeździć po całej Europie, po 
Stanach Zjednoczonych i przepraszać. Podobnie 
z Turowem. No, przecież widzicie, coście zro-
bili z Turowem. Dogadaliście się, cieszycie się, 
a okazuje się, że to wszystko można było załatwić 
wcześniej, gdyby na tym miejscu był odpowiedni 
człowiek. Dalej, zobaczcie, np. Polski Ład. 2 mło-
dych facetów, którzy za chwilę wylecą, doprowa-
dziło do takiej destrukcji, polskiej i podatkowej, 
że izby skarbowe i ludzie… Kolejna sprawa to to, 
co ostatnio się pojawiło, tzw. lex Kaczyński. To już 
jest jakieś kuriozum, żeby wymyślić ustawę, że ktoś 
ma donieść na drugiego, że go zaraził covidem. No, 
przepraszam, że tak na to patrzę, ale naprawdę… 
Podajcie się do dymisji, będzie święty spokój i lu-
dzie odpowiedzialni, mądrzy, przygotowani do tego 
i doświadczeni poprowadzą Polskę we właściwym 
kierunku.

Panie Ministrze, przecież ja na tablet dostaję 
setki, setki listów, które właśnie odczytam, ale żeby 
zmieścić się w czasie… I zmieszczę się w 5 minu-
tach. No, proszę pana, przecież wy występujecie 
przed większością nauczycieli, uczniów i dzieci 
i rodziców. Czy wy nie widzicie tych strajków, tego 
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wszystkiego, tego hasła „precz z Czarnkiem”? Jak 
może człowiek… Ten minister nawet nie ma odwagi 
się tutaj pojawić, żeby ze mną rozmawiać, a ja je-
stem nauczycielem młodzieży, ja pracuję z trudną 
młodzieżą i oni nie życzą sobie takiego ministra 
edukacji. Pan musi tutaj świecić oczami, bo pan 
jest wiceministrem. Trudno.

Na koniec chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. 
Proszę bardzo. To jest tekst, który dostała więk-
szość senatorów i posłów ze wszystkich, moim zda-
niem, organizacji, w ramach akcji „Wolna szkoła”. 
Brzmi on tak: „Szanowni Państwo, w najbliższy 
piątek podejmiecie Państwo ważną dla polskiej 
edukacji decyzję. Możecie powstrzymać destruk-
cyjny dla szkół, dyrekcji i kadry nauczycielskiej, 
dla dzieci i młodzieży i rodziców projekt zmian 
w prawie oświatowym, tzw. lex Czarnek”… Tak 
jakby nie można było nazwać tego prawem. Już 
i tak ludzie się śmieją z nazwy „lex Czarnek”. I da-
lej: „Odrzuciły go już 3 senackie komisje. Przeciw 
zawartym w nim rozwiązaniom wystąpiły korpo-
racje zrzeszające samorządy lokalne, nauczyciel-
skie, stowarzyszenia dyrektorów oraz organizacje 
społeczne prawie w całej Polsce, prawie w całej 
Polsce. Prosimy, abyście dali Państwo szansę na 
zatrzymanie zmian, które szkodzą polskiej oświa-
cie. Dalszy los projektu lex Czarnek nie jest prze-
sądzony ani w Sejmie, ani w Kancelarii Prezydenta 
RP. Liczymy nie tylko na głosy opozycji, liczymy 
też na senatorów i senatorki koalicji rządzącej”. I ja 
też liczę, choć was tutaj, na sali, nie ma. Jest 2 kole-
gów – witam was serdecznie, zawsze tu siedzicie. 
W załączeniu znajdziecie państwo apel organizacji 
społecznych, samorządowych i związkowych o od-
rzucenie ustawy lex Czarnek.

Oczywiście każdy człowiek normalny, myślący 
o polskiej szkole, o polskiej wolności i demokracji 
nie zgodzi się na to, żeby w takim kraju znaleźli 
miejsce tacy ludzie, jak np. pani prokurator Nowak, 
która mówi o tym, że szczepienie Pfizerem nie jest 
jeszcze sprawdzone…

(Głosy z sali: Kurator.)
Kurator, no, kurator. Albo mówi, że przed-

stawienie jest niedobre i zaleca, żeby dzieci nie 
chodziły. A młodzież chodzi. I  ta kurator, któ-
rej zwolnienia domaga się minister zdrowia, na-
dal utrzymuje swoje stanowisko. Przyjeżdża pan 
Terlecki… I nic się nie stało. Nic się nie stało? A po-
tem pada taka ustawa. To jest wasz rząd. Czy wy 
w ogóle do czegokolwiek się nadajecie? Podajcie 
się do dymisji, razem z tą ustawą lex Czarnek. 
(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Dziękuję panu, abstrahując od faktu, że wska-

zując na mnie i panią senator sprawozdawczynię… 
przepraszam, panią senator nazwał pan nas star-
szymi kolegami. Powiem szczerze, czas biegnie 
nieubłaganie, ale akurat w tej Izbie i ja, i pani se-
nator należymy – i bardzo sobie to chwalimy – do 
młodszych.

Ale, tak czy inaczej, bardzo panu senatorowi 
dziękujemy.

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 
Wadima Tyszkiewicza.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
i Panowie Senatorowie!

Ja swoje wystąpienie zacznę od konstytucji. Tu 
pan minister mówił, że są też opinie konstytucjona-
listów, którzy mówią o tym, że ustawa jest zgodna 
z konstytucją. Powiem szczerze, że ja nie pamię-
tam takich czasów, a też jestem już człowiekiem 
z siwym włosem, żeby tak było, żeby konstytucjo-
naliści wydawali opinie pod określone zapotrzebo-
wania tej czy inne opcji. To jest dla mnie niepojęte. 
Ja tego po prostu nie mogę zrozumieć. Ja nie wiem, 
może trzeba było wprowadzić jakąś zasadę, ilu kon-
stytucjonalistów z dyplomami… ilu jest np. więcej?

Państwo pokazujecie opinie, a my mamy inne 
opinie. Podczas debaty, która się tutaj odbyła, bar-
dzo ciekawej debaty, w czasie której tak napraw-
dę zmiażdżono lex Czarnek, jeden z nauczycieli 
z jednego z najlepszych liceów ogólnokształcących 
w Warszawie powiedział, że przeprowadził lekcję 
wiedzy o społeczeństwie i uczniom w szkole śred-
niej, w ogólniaku dał takie zadanie: dał konstytucję 
i lex Czarnek z prośbą, aby uczniowie ocenili, czy ta 
ustawa jest zgodna z konstytucją. Uczniowie szko-
ły średniej jednoznacznie stwierdzili, że ta usta-
wa jest niezgodna z konstytucją, tak jak wybitni 
konstytucjonaliści. Oczywiście, państwo znajdą 
jakichś konstytucjonalistów, którzy powiedzą, że 
ona jest zgodna z konstytucją. Ja tego nie pojmuję, 
nie rozumiem. Nie wiem, jakie zasady wymyślić, 
nawet na przyszłość – nie chodzi o to, czy dzisiaj 
rządzi PiS, czy później będzie rządziła PO, nie 
w tym rzecz – aby określić, kiedy coś jest zgodne 
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z konstytucją, a kiedy jest niezgodne z konstytucją. 
I proszę nie mówić o Trybunale Konstytucyjnym, 
bo dzisiaj chyba już nikt nie wierzy w Trybunał 
Konstytucyjny, który obecnie funkcjonuje. Coś 
trzeba zmienić, dalej tak nie może być. W państwie 
prawa nie może być tak, że na potrzeby polityczne 
wyciąga się, powiedzmy, 1 opinię i 100 opinii naj-
wybitniejszych konstytucjonalistów nie ma znacze-
nia, bo 1 opinia stanowi o zgodności.

Panie Ministrze, bardzo mnie boli uderzenie 
w samorząd. Bardzo mnie boli, dlatego że samo-
rząd to jest fundament tego państwa, tak, fun-
dament. Polska rozwija się dlatego, że ma silny 
fundament i  jeszcze nie udało się go skruszyć. 
W konstytucji jest wyraźnie zapisane – pan powi-
nien wiedzieć, co to jest subsydiarność, co to jest 
pomocniczość – państwo i pomocniczość państwa 
wobec samorządu, a nie zastępowanie samorządu 
i odbieranie kompetencji samorządom.

Teraz ważna rzecz: nadzór kuratora, w kon-
tekście przepisów konstytucji nadzór kuratora. 
Proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie ktokol-
wiek mógł stwierdzić, że nadzór kuratora nad sa-
morządem jest zgodny z konstytucją. Przecież to 
jest delikt konstytucyjny. Nadzór nad samorządem 
może sprawować prezydent, premier za pośred-
nictwem wojewody, tak, bo przedstawiciel premie-
ra w terenie to jest wojewoda. Gdyby to wojewoda 
sprawował taki nadzór i, powiedzmy, odwoływał 
nauczyciela, to ja jeszcze byłbym to w stanie zro-
zumieć, bo to jest zapisane w konstytucji, ale jakie 
uprawnienia ma kurator, żeby odwoływać dyrek-
tora. Jeżeli dyrektor nie wykona poleceń nadzoru 
pedagogicznego, to można nakazać burmistrzowi 
odwołanie dyrektora, a jeżeli burmistrz tego nie 
wykona, to wtedy kurator odwoła dyrektora. Na ja-
kiej podstawie? Według jakich zapisów konstytucji?

Teraz można byłoby dyskutować o nadzorze 
pedagogicznym. Panie Ministrze, ja rozumiem, że 
gdyby nauczyciel czy dyrektor szkoły nie wykony-
wał obowiązku nauczania, jeśli chodzi o pedagogi-
kę, czystą pedagogikę, ale my wiemy doskonale… 
I ja tu bym się zgodził, że kurator nadzoruje tę sfe-
rę. Nauczyciel źle uczy matematyki, okej, nauczy-
ciel uczy, że 2 plus 2 równa się 5. Wtedy wkracza 
kurator, odwołuje nauczyciela w ten czy w inny 
sposób, za pośrednictwem wojewody. To byłbym 
w stanie zrozumieć. Jednak obawy całego środo-
wiska, jeśli chodzi o nauczycieli, rodziców, samo-
rządowców, są takie, że ten wytrych umożliwiający 
kuratorowi odwoływanie nauczyciela będzie wyko-
rzystywany w sposób polityczny. A czy tak może 

być wykorzystywany? To ja panu przytoczę słowa 
wicemarszałka Sejmu, tak, wicemarszałka Sejmu. 
Wicemarszałek Sejmu, pan Terlecki powiedział: 
szkoła wychowa patriotę głosującego na PiS. To 
mówi wicemarszałek Sejmu. Jeżeli w tym kierun-
ku ma iść oświata i ta reforma ma do tego dążyć… 
Ja się z panem zgodzę, że może tam znaleźliby-
śmy jakieś zapisy, które są dobre. Była tu mowa 
o zdalnym nauczaniu, dyskutowaliśmy o tym. Nad 
kilkoma rzeczami moglibyśmy się pochylić, mogli-
byśmy, powiedzmy, porozmawiać i myślę, że znala-
złoby się parę rzeczy, które warto było wprowadzić, 
ale, Panie Ministrze, w nowej ustawie, nie w tej, bo 
ta jest nie do zaakceptowania.

I jeszcze raz sprawa roli samorządu. Nie poj-
muję, jak można w tym państwie mówić o tym, 
że rola samorządu… Ta ustawa do tego chce spro-
wadzić rolę samorządu – samorząd ma być admi-
nistratorem. Pan mówi z dumą, że wydłużyliście 
o 2 lata możliwość przystosowania szkół do prowa-
dzenia wychowania przedszkolnego. To jest łaska, 
Panie Ministrze? To jest łaska? Samorząd odpo-
wiada za cały system funkcjonowania szkół, a wy 
chcecie sprowadzić rolę samorządów do tego, żeby 
samorząd odpowiadał tylko i wyłącznie za załata-
nie dziury w dachu, wypłacenie pensji nauczycie-
lom, na które nie wystarcza subwencji oświatowej. 
Pan zresztą obiecał mi, że przygotuje odpowiedź 
na pytanie, jaka część subwencji oświatowej po-
krywa pensje nauczycieli. Według mnie 50%. No, 
zobaczymy. Pani wiceprezydent Warszawy jedno-
znacznie stwierdziła, że to na pewno nie jest 100%, 
tylko dużo, dużo, dużo mniej. Waszą rolą jest za-
pewnienie finansowania samorządom. A to, że 
państwo zdecydowaliście i wydaliście tam jakieś 
pieniądze na kupno sprzętu… Po pierwsze, to nie 
wasze pieniądze – to są pieniądze nasze, pienią-
dze wszystkich Polaków, wszystkich podatników, 
a nie wasze. A po drugie, to, że te pieniądze trafi-
ły do samorządów… Taka jest rola państwa, żeby 
wspólnie z samorządem organizować nauczanie 
i zarządzać szkołami. Bardzo słusznie… Bardzo mi 
się podobało, jak senator Zdrojewski pokazał, jaka 
powinna być ta hierarchia. Na samym szczycie tej 
hierarchii powinien być uczeń i jego dobro, później 
rodzic, nauczyciel, kurator i minister. A państwo 
chcecie to odwrócić.

I  ważna rzecz dla mnie, Panie Ministrze, 
już na koniec, już kończąc. Lekcje obywatel-
skie… Parę razy to gdzieś się pojawiało. Panie 
Ministrze, ja powiem o  swoim przykładzie. 
Mówię tu o  tym strachu, który zapanował 
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w oświacie. A tak w ogóle, przy okazji, to chęt-
nie bym zobaczył listę samorządowców, którzy 
popierają tę ustawę. Gdyby pan był w stanie mi 
dostarczyć taką listę, to byłbym bardzo wdzięcz-
ny. Bo ja nie znam takiego samorządowca. I na 
debacie, która się tu odbyła i na której byli przed-
stawiciele organizacji samorządowych, na czele 
ze Związkiem Miast Polskich, wyrażana wobec 
tej ustawy opinia była druzgocąca, po prostu 
druzgocąca.

A jeśli chodzi o ten strach, który już wywołuje ta 
ustawa, mimo że jeszcze nie weszła w życie… Panie 
Ministrze, gdyby pan mnie przez chwilę posłuchał, 
bo to do pana kieruję…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki Dariusz Piontkowski: Słucham cały czas, 
Panie Senatorze.)

Panie Ministrze, ja przez 17 lat byłem przed-
siębiorcą, przez 17  lat byłem prezydentem 
miasta, chyba nie najgorszym, dzisiaj jestem 
senatorem. Ogłosiłem wszem wobec nie tylko 
w moim okręgu wyborczym, ale w województwie 
lubuskim, że bardzo bym chciał służyć swoim 
doświadczeniem i wiedzą i chciałbym przepro-
wadzić lekcje obywatelskie. Chodzi o takie prze-
kazanie mojego doświadczenia i wiedzy, którą 
zdobyłem przez te wszystkie lata. Skierowałem 
tę propozycję do wszystkich szkół w wojewódz-
twie lubuskim. Mówiłem od razu, że zero polity-
ki, zero – zapowiedziałem, że podpisuję się pod 
tym, pod programem… Chciałem mówić o samo-
rządzie, o parlamencie i o konstytucji. Może to 
ta konstytucja wzbudziła strach. Proszę mi wie-
rzyć, w województwie lubuskim 1 szkoła się zgło-
siła, jedna. Pani dyrektor delikatnie dała mi do 
zrozumienia, że skoro za 3, 4 miesiące ma kon-
kurs, to najlepiej na razie tego nie robić, może 
po konkursie. Ten strach już wprowadziliście 
do polskich szkół. Nauczyciele się boją, rodzice 
się boją, samorządowcy się boją. Ta ustawa jest 
niepotrzebna. W czasie pandemii, kiedy mamy 
mnóstwo problemów do rozwiązania, wprowa-
dzanie tej ustawy… Ona będzie źle służyła pol-
skiemu społeczeństwu. Mam nadzieję, że ta 
ustawa nie przejdzie.

I słowo na koniec. Dzisiaj było mówione na 
spotkaniu z samorządowcami, z przedstawiciela-
mi oświaty, że dzisiaj niestety słowo „edukacja” 
można traktować jak oksymoron… Dzisiaj edukacja 
jest zastępowana indoktrynacją. Ta ustawa jest nie-
potrzebna i jest w całości do odrzucenia. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Bogdana Klicha.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Jestem trochę zażenowany, że muszę występo-

wać w debacie na temat takiej ustawy, bo tej ustawy 
nie powinno w ogóle być, a jeśli już ktoś ją napisał, 
to, zanim trafiła do Sejmu czy do Senatu, powinna 
znaleźć się w koszu. Tam jest jej miejsce. Miejsce 
tej ustawy jest w koszu!

Jeśli ktokolwiek wszakże próbuje ją przedsta-
wiać Wysokiej Izbie, to robi to chyba z przeko-
naniem, że wszystko mu wolno, że może sobie 
pozwolić na wszystko, łącznie z niszczeniem pol-
skiej szkoły, łącznie z tym, że ofiarami tej ustawy 
będą polskie dzieci, łącznie z eksperymentem, któ-
ry jest wykonywany na żywych ludziach – na na-
szych dzieciach i na naszej młodzieży. Próbujecie 
zastosować najgorsze instrumenty, narzędzia pe-
erelowskiej inżynierii społecznej. Próbujecie stwo-
rzyć nowego, PiS-owskiego człowieka. Próbujecie 
go uformować od pierwszych chwil, kiedy przekra-
cza próg szkoły. To jest cel tej ustawy.

Ta ustawa jest ustawą kagańcową, tak jak usta-
wą kagańcową jest ustawa ograniczająca możliwość 
niezależnego orzekania przez polskich sędziów – to 
„niezależnego” czytaj: obiektywnego. W tym wy-
padku ta ustawa kagańcowa ma ograniczyć moż-
liwości działania dyrektorów polskich szkół. Ta 
ustawa kagańcowa ma ograniczyć dostęp rodzi-
ców do kształtowania czy do współkształtowania 
programu wychowania najmłodszego pokolenia. Ja 
zaraz będę rozwijał te wątki. Ta kagańcowa ustawa 
wreszcie ma pozostawić skorupę, czyli mury insty-
tucji, jaką jest polska szkoła pod kontrolą samorzą-
du, a całą treść ma pozostawić w rękach ministra 
i jego namiestników w regionach, czyli kuratorów.

My w Krakowie mamy takiego namiestnika 
i wiemy, jak jest skompromitowany. Ta namiest-
niczka nie tylko wypowiada się w sprawach edu-
kacji i wychowania. Ta namiestniczka próbuje 
narzucić społeczności naszego miasta sposób my-
ślenia o różnych wydarzeniach – o tym, czym jest 
Auschwitz, o tym, jak należy rozumieć Uniwersytet 
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Jagielloński. Posuwa się nawet do tego, żeby naszą 
Alma Mater nazwać – aż mi wstyd to powiedzieć 
– agencją towarzyską. Takich macie namiestników 
w terenie! Takich, którzy nazywają najlepsze pol-
skie uczelnie agencjami towarzyskimi! Czy może-
my sobie pozwolić, żeby taki namiestnik, za sprawą 
gubernatora, jakim jest minister edukacji, kształ-
tował świadomość naszego pokolenia? I odwracał 
wszystko to, co było największym atutem polskiej 
szkoły: jej otwartość, jej troskę o młodego człowie-
ka, wychowanie w duchu tolerancji, wychowanie 
w duchu otwartości, wychowanie w duchu, no, 
pewnej rywalizacji także – o tym też chcę za chwi-
leczkę powiedzieć – jaka jest niezbędnym mecha-
nizmem na współczesnym rynku edukacyjnym?

Chcecie, żeby polskie dzieci teraz, w tym ko-
lejnym etapie edukacji, miały mniejsze szanse 
w tej rywalizacji. Bo na rynku edukacyjnym, za-
równo tym krajowym, jak i tym europejskim, jak 
i wreszcie tym globalnym, odbywa się rywalizacja. 
Największe szanse mają ci, którzy mają najlepsze 
wyniki w nauczaniu, którzy otrzymali najwięcej 
wiedzy pozwalającej im poruszać się we współcze-
snym świecie. Ograniczyliście możliwości polskiej 
młodzieży – ja mówiłem o tym z tej mównicy wte-
dy, kiedy likwidowaliście gimnazja, bo gimnazja 
były tym nowym, były tym produktem reformy 
edukacji, który dostosowywał polski system edu-
kacyjny do systemu panującego w Europie, dawał 
szansę, otwierał drzwi polskiej młodzieży, a nie za-
mykał je przed polską młodzieżą.

W drugim etapie postanowiliście zdławić na-
uczycieli wtedy, kiedy strajkowali, kiedy upomi-
nali się – i słusznie – o swoje wynagrodzenia. Ale 
oprócz wynagrodzeń upominali się też o swoje 
miejsca pracy, o swoją szkołę – bo to jest miejsce 
pracy, w którym oni chcieli pracować. Ilu nauczy-
cieli od tej pory odeszło z zawodu? Ilu fantastycz-
nych ludzi pożegnało się z zawodem, bo wiedzieli, 
że pod tym butem ministra edukacji niewiele będą 
w stanie zdziałać?

I wreszcie przeszliście płynnie do trzeciego 
etapu, który w tej chwili omawiamy. Tym trzecim 
etapem jest podporządkowanie, całkowite podpo-
rządkowanie edukacji, wzięcie jej pod twardy but 
ministra edukacji działającego w regionach przez 
swoich namiestników, takich jak kurator Barbara 
Nowak. To jest sytuacja niebywała, sytuacja nie-
spotykana w otwartych społeczeństwach. Ale to 
jest charakterystyczne dla państw, które chcą mieć 
społeczeństwo zamknięte, a obywateli wolą widzieć 
jako biernych wykonawców poleceń władzy. O to 

wam chodzi, tego oczekujecie. Chcecie, żeby polska 
szkoła kształciła biernych obywateli, a nie świa-
tłych, otwartych, nowoczesnych młodych Polaków.

Ale żeby była pełna jasność, dodam, że z tą usta-
wą będzie tak samo jak z „Dziadami”, których zaka-
zała oglądać namiestniczka Ministerstwa Edukacji 
i Nauki w Krakowie. Te kolejki, które ustawiły się 
pod teatrem Słowackiego, kolejki po bilety, to naj-
lepsza ocena działań waszej władzy. Takich kolejek 
pod teatrem Słowackiego nie było od wielu, wie-
lu lat. To świadczy o tym, że społeczeństwo sobie 
poradzi. Społeczeństwo poradzi sobie z wami, ale 
wy sobie nie poradzicie z samymi sobą. Kiedyś bę-
dziecie odpowiadać za to wszystko, co uczyniliście 
tym najmłodszym, dzieciom i polskiej młodzieży. 
Dziękuję. (Oklaski)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Brawo!)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Joannę Sekułę. Bardzo proszę, Pani Senator.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To, co dziś procedujemy jako zmiany w prawie 

oświatowym, to w moim odczuciu powrót cenzury 
do szkoły. Dla uczniów to będzie… Mam nadzieję, 
że się to nie wydarzy, ale to mógłby być początek 
czegoś, czego oni nie znali do tej pory. Dla nas było-
by to cofnięcie się do czasów autorytaryzmu i cen-
tralizacji, i to niezależnie od tego, co mówią o tym 
politycy, twórcy tych zmian. No, pamiętamy wypo-
wiedziane przez ministra Czarnka słowa, że nie ma 
czegoś takiego jak autonomia szkoły.

Chcę odnieść się w swoim wystąpieniu do jed-
nego elementu, czyli do zmiany w art. 86, który 
doprecyzowuje rolę kuratora w zakresie cenzuro-
wania treści spoza podstawy programowej, a więc 
tych wszystkich cennych treści, które do szkoły 
mogą wnieść organizacje pozarządowe, które mogą 
wzbogacić program nauczania. Zmiana, która jest 
tu proponowana, niby ogranicza ingerencje kura-
tora w same treści proponowane przez organiza-
cje, ale zupełne odrzucenie tego może znacząco 
wpłynąć na możliwość… Obawiamy się odebrania 
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tej niezwykłej możliwości kształtowania postaw 
obywatelskich, włączenia młodzieży do debaty 
o świecie, tolerancji i różnorodności, nabywania 
umiejętności dialogu i krytycznego myślenia. Nie 
muszę mówić, jak ważne dla współczesnego czło-
wieka jest to, by być człowiekiem wolnym, umie-
jącym powiedzieć „nie”.

Ten proces dopuszczania organizacji do pro-
wadzenia zajęć już w tej chwili jest mocno sfor-
malizowany, bo przecież decydują o tym dyrektor 
i rada rodziców. To od nich zależy organizacja pra-
cy szkoły. Zmiana dotyczy tylko kilku elementów 
prawa oświatowego. O tym pan minister bardzo 
wyraźnie mówił, odnosząc się do tego, co faktycz-
nie dotyczy art. 86. Tu pojawia się zmiana doty-
cząca zaledwie kilku punktów. Zgodnie z prawem 
oświatowym mamy zapewnić realizację prawa 
do kształcenia, wspomagania i wspierania dziec-
ka w rozwoju, dbając o to, aby to przedstawianie 
świata było dostosowane do możliwości psycho-
fizycznych dzieci. Według tych punktów kurato-
rzy mają zapewniać upowszechnianie wśród dzieci 
wiedzy o bezpieczeństwie i rozumienia zagrożeń. 
Czy w związku z tym cenzurowanie treści w tych 
właśnie punktach może prowadzić do jakiejkolwiek 
deprawacji dzieci? Czy my mamy jakąś równowagę 
między decyzyjnością szkoły i rodziców a minister-
stwem, w tym kuratorem jako jego namiestnikiem?

Minister Czarnek zadeklarował, że wszyscy 
chcemy – również prezydent –wiedzieć wcze-
śniej, czego nasze dzieci będą uczone w szkole. Czy 
to oznacza, że programy, które proponuje mini-
ster, są poza wszelkimi podejrzeniami? Dlaczego 
pan minister dał prawo sobie, a szkołom chce je 
odebrać? Wybrano organizacje, którym a priori 
nadano klauzulę bezpieczeństwa. Już pojawiły się 
listy kuratorów, którzy wykluczają pewne organi-
zacje z możliwości prowadzenia w szkołach zajęć 
z dziećmi.

Dlaczego tak bardzo bulwersuje mnie ta zmia-
na? Wiemy wszyscy, że powoływane w szkołach 
organizacje w postaci rad rodziców są niczym in-
nym jak demokratyczną reprezentacją wszyst-
kich rodziców. Udział rodziców w radach szkoły 
jest dobrowolny. Każdorazowo dyrektorzy i wy-
chowawcy klas zachęcają rodziców do tego, aby 
czynnie uczestniczyli w życiu szkół poprzez swoją 
partycypację w radach. To właśnie te rady stano-
wią pierwszy element demokracji w szkole. Jeżeli 
podejmowana jest przez radę rodziców decyzja 
o tym, że program organizacji, który został za-
proponowany jako rozszerzenie scholastycznych 

i przeładowanych treściami programów szkolnych, 
program mogący rozszerzyć i pozwolić bardziej 
swobodnie uczestniczyć uczniom w  nowocze-
snym kształceniu… Jeżeli programy takie zostają 
po pozytywnej weryfikacji rady rodziców podda-
ne kwestionującej opinii kuratora, to czy nie jest 
to zaprzeczenie idei demokracji w szkole, zgodnie 
z którą to właśnie dyrektor i reprezentacja rodzi-
ców mają decydować o tym, czego dzieci będą uczy-
ły się na zajęciach pozalekcyjnych? Takie podejście 
doprowadzi do tego, że ze szkoły zrobimy miejsce 
propagandy i promocji treści wybranych przez mi-
nistra. To nieistotne, kto aktualnie rządzi politycz-
nie. Szkołą nie można zarządzać tylko aktualnie, 
tu i teraz – prowadzenie szkoły to proces, którego 
efekty widać dopiero po wielu latach. W szkole głos 
decydujący powinien należeć do dyrektora, rodzi-
ców i dzieci. Nie możemy zapominać o tym, że to 
one są podmiotem, a nie aktualni politycy. I wydaje 
się, że bardzo aktualne staje się to, co w programie 
Prawa i Sprawiedliwości na wybory 2019 r. zostało 
zapisane: kurator oświaty z mocną pozycją zadba 
o przestrzeganie prawa w placówkach oświato-
wych; nie dopuścimy do tego, aby państwo pozba-
wione zostało możliwości kształtowania polityki 
oświatowej, i damy odpowiednie narzędzia, także 
finansowe, aby ją realizować.

Zróbmy wszystko, aby demokracja w szkołach 
pozostała nienaruszona i aby to właśnie dyrektor 
i reprezentacje rodziców oraz samych dzieci miały 
w tym głos decydujący. Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Czarnobaja.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Liczyłem na to, że pan minister chociaż będzie 

udawał, że słucha. Wyszedł. „Pełno nas, a jakoby 
nikogo nie było”. Ale ad rem.

Szanowni Państwo, pan minister w swoim wy-
stąpieniu zawarł całą filozofię waszego podejścia 
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do tego tematu. Powiedział tak: w tysiącach szkół 
w  Polsce zdarzały się przypadki, kiedy to nie 
przestrzegano prawa, które mówi o tym, jak po-
winno się – ze względów pedagogicznych i wycho-
wawczych – prowadzić zajęcia, kogo wpuszczać, 
a kogo nie wpuszczać. I w związku z tym powo-
łujecie do tych zadań kuratorów, przypisujecie te 
zadania kuratorom. Ja zapytałem: a kto będzie ku-
ratora nadzorował? Proszę państwa, to jest strasz-
nie centralistyczny system zarządzania edukacją. 
Edukacja, o czym mówił pan senator Zdrojewski, 
potrzebuje wolności, potrzebuje wolności w ra-
mach prawa, potrzebuje szukania rozwiązań, a nie 
mówienia, co należy mówić i jak się zachowywać.

I teraz pan minister mówi, że kurator będzie 
reagował. A jakim prawem? Otóż są opinie kon-
stytucjonalistów, ludzi mających doświadczenie 
w sprawach związanych z konstytucją. Te opi-
nie mówią jednoznacznie: ustawa jest niezgodna 
z konstytucją. A co mówi pan minister? Co mówi 
Prawo i Sprawiedliwość? Mówi: my mamy swo-
je opinie. Pamiętacie państwo, jak… Ja tu jestem 
już trzecią kadencję i pamiętam, jak wprowadzano 
ustawę o KRS. Było 7 negatywnych opinii dotyczą-
cych sądów i KRS, ale wstał senator z PiS, profesor, 
i powiedział: ale to są tylko opinie. I do czegoście 
doprowadzili? Do totalnego bałaganu i kompletnej 
ruiny polskiego systemu sprawiedliwości. I chce-
cie to samo zrobić ze szkołą. Ludzie, którzy mają 
doświadczenie, wiedzę, piszą obiektywne opinie, 
a wy wstajecie i mówicie: co nam po takiej opi-
nii, to my mamy wiedzę. Macie wiedzę polityczną, 
macie prikaz, co należy robić. I to jest zasadnicza 
różnica. Budujecie swoje ustawy i przemyślenia nie 
na przekazie opartym na wiedzy i doświadczeniu, 
doświadczeniu ludzi, którzy wiele lat pracują nad 
opiniami konstytucyjnymi dla polskiego Senatu, 
tylko na… Mówicie, że to są tylko opinie. Zapytałem 
tu kolegę Janusza, czy jakieś pozytywne opinie były 
zgłaszane podczas posiedzenia komisji. No, prze-
cież rzadko się tak zdarza, żeby podczas posiedze-
nia komisji nie było ani jednej opinii pozytywnej. 
Czy wy tego nie rozumiecie? Budujecie system 
kompletnie oderwany od rzeczywistości. Ale to 
jeszcze pal licho! Najgorsze jest to, o czym mówił 
pan minister. Otóż jak będzie problem w szkole, to 
kurator go rozwiąże. 

Ja przeglądałem, śledziłem systemy zarządza-
nia edukacją w Europie i powiem z własnego do-
świadczenia… No, 7 lat osobiście zajmowałem się 
edukacją na poziomie miasta Kwidzyna i chcę po-
wiedzieć, że im mniej nadzoru, a więcej swobody, 

więcej tego wszystkiego, co jest związane z za-
ufaniem do nauczyciela, do szkoły, do dyrektora, 
do rodziców, tym lepsze osiąga się efekty. I kie-
dy prześledziłem to wszystko, wybrałem 2 skraj-
ne modele funkcjonowania edukacji. Jeden z nich 
to model fiński. Ja się zgadzam, że… Kiedyś pan 
senator Zdrojewski powiedział, że każdy kraj po-
winien budować swój model, i tu jest pełna zgo-
da, ale chodzi mi o pewne doświadczenia, wnioski 
płynące z tego, że ci ludzie wprowadzili już pewne 
elementy zarządzania edukacją. Należy się zasta-
nowić, jak je dopasować do polskiego systemu, ja-
kie elementy wybrać, jakie odrzucić, a jakie właśnie 
wprowadzić. Wy wprowadzacie system strasznie 
scentralizowany.

I chcę powiedzieć, że kiedy prześledziłem te 2 
systemy, a mianowicie system węgierski i system 
fiński… System fiński polega na tym, że państwo 
– szkoda, że pana ministra nie ma, bo może by się 
czegoś dowiedział – buduje pewien system warto-
ści i celów, którym szkoła ma odpowiadać, budu-
je system szkolenia nauczycieli, system edukacji 
nauczycieli, system bardzo dobrych szkół peda-
gogicznych. Buduje również pozycję nauczyciela 
w całym systemie, co polega m.in. na tym, że wy-
nagrodzenie nauczyciela, który ma dobre wyniki, 
jest porównywalne z najlepszymi wynagrodzenia-
mi w innych sferach. Czyli lekarz i nauczyciel to 
ludzie, którzy są tam bardzo wysoko, jeśli chodzi 
o hierarchię wynagrodzeń. I co jest w tym modelu 
fińskim? No, państwo na pewno nie wyobrażacie 
sobie tego, jak może szkoła, jak może nauczyciel, jak 
może dyrektor funkcjonować bez nadzoru pedago-
gicznego. No to chcę wam powiedzieć, że są takie 
kraje i one osiągają fantastyczne wyniki nie tylko 
we wszystkich rankingach, badaniach, ale również 
zgodnie z opiniami rodziców i innych instytucji, któ-
re współpracują ze szkołą. I wiecie państwo, ile jest 
obowiązkowych godzin w Finlandii? 700. A my – 
pytałem pana senatora Zdrojewskiego – będziemy 
chyba mieli ich ok. 1 tysiąca. I jeszcze jedna spra-
wa: tam nie ma zadań domowych. A co wy buduje-
cie? Strasznie rozbudowane podstawy programowe. 
W ubiegłej kadencji mieliśmy konferencję, na której 
pan prof. Konarzewski i jego ekipa pokazali, że dzi-
siaj w polskiej szkole dzięki wam nauczyciel realizu-
je 70% podstawy programowej, co do jej 30% udaje, 
że to robi, a pozostałe rzeczy rodzice robią z dzieć-
mi w domu. To jest szkoła, którą chcecie budować? 
I jeszcze dorzucacie kuratora: no, ja muszę patrzeć, 
czy ty tam dobrze pracujesz, bo jak będziesz źle pra-
cował, to zaraz dyrektora odwołam.



Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

145

36. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 4 lutego 2022 r.

I na biegunie przeciwnym do bieguna, na któ-
rym jest dobra szkoła fińska, jest szkoła węgier-
ska. W 2010 r. Fidesz – to jest taki węgierski PiS 
– doszedł do władzy i zaczął budować narodowy 
model edukacji. Wiecie państwo na czym on pole-
ga? Stworzono specjalną instytucję, która nadzo-
ruje edukację. I niektóre hasła zapisałem. Dyrektor 
szkoły na Węgrzech nawet pinezki nie może kupić 
bez zgody tej centralnej instytucji. Rola dyrektora 
została sprowadzona do wykonawcy poleceń tego 
urzędu, tego takiego kuratora, którego i wy tworzy-
cie. Kurator tam mówi, co, jak, kto, czy dobrze, czy 
źle itd. Nie rodzic to robi, nie pedagog, a na pewno 
wielu pedagogów jest mądrzejszych od niektórych 
kuratorów w Polsce. I co jest ważne? Ci protestują-
cy ludzie, nauczyciele i rodzice na Węgrzech mó-
wią tak o edukacji na Węgrzech: co człowiekowi po 
wiedzy, której nie można wykorzystać w praktyce? 
A wy to chcecie wdrożyć w Polsce: uczyć wiedzy 
encyklopedycznej, kompletnie dzisiaj nieprzydat-
nej, a umiejętności myślenia, kojarzenia, rozwiązy-
wania problemów, dążenia do znalezienia różnych 
rozwiązań danego problemu… Przecież tego w ogó-
le nie uczycie i jeszcze narzucacie centralistyczny 
system nadzoru nad edukacją.

Było mówione również, że jednym z elementów 
dotyczących oceny, oprócz oceny uczniów, szko-
ły… To poczytajcie państwo, co dzisiaj uczniowie, 
nauczyciele i rodzice sądzą o polskiej szkole. No, 
poczytajcie. Czy wy umiecie czytać ze zrozumie-
niem? Poczytajcie, co oni sądzą. Jest to szkoła ency-
klopedyczna, przeładowana. A teraz jeszcze nadzór 
kuratora im dajecie. Teraz jeżeli jakaś organizacja 
będzie chciała wejść do szkoły, to pójdzie do dy-
rektora szkoły, napisze podanie, dyrektor wyrazi 
zgodę, potem musi być opinia pozytywna lub nega-
tywna kuratora i każdy, kto będzie chciał uczestni-
czyć, będzie musiał wyrazić zgodę na uczestnictwo 
w tych zajęciach. No to po co tak robicie? Zróbcie 
tak, że wszyscy, którzy chcą wejść do szkoły, piszą 
od razu do kuratora: pierwszy sekretarzu, wyra-
żam prośbę o wejście do danej szkoły. Wtedy se-
kretarz patrzy i mówi: aha, to jest mój, wiem, że on 
przekaże dobre wartości, wpuszczam go.

Zapamiętajcie sobie, że wszystkie badania, 
które robiono w systemie węgierskim i w syste-
mie fińskim, w tym również badania PISA, wy-
kazały jedno: od 2012 r. drastycznie spada jakość 
nauczania w węgierskiej szkole, jakość nauczania, 
korzystania z wiedzy, umiejętność korzystania z tej 
wiedzy, poruszania się w jej zakresie, rozwiązy-
wania problemów – w przeciwieństwie do szkoły 

fińskiej. I PISA na bazie badań w całej Europie 
skonstruowała taki wniosek: analiza wyników PISA 
wykazuje, że im więcej centralizmu, tym gorsze 
wyniki nauczania. Przeczytać jeszcze raz? Myślę, 
że zapamiętacie, szkoda, że nie ma pana ministra, 
może mu przekażecie: im więcej centralizmu, 
Panie Ministrze, tym gorsze wyniki nauczania.

I kończąc, chcę powiedzieć…
(Sygnał timera)
Pani Marszałek, już ostatnie zdanie.
Ja jestem człowiekiem, który już swoje lata 

ma, to powiem tak: był taki model ministra 
Kuberskiego, model wprowadzenia zmian w pol-
skiej szkole. I wtedy powstał taki dowcip, opo-
wieść, którą ja teraz często przytaczam. I  ja ją 
przetransformuję na obecną sytuację. Oto przed 
św.  Piotrem staje prezydent Putin i  pyta: św. 
Piotrze, co nas czeka? Św. Piotr mówi: kapita-
lizm, panie prezydencie. Prezydent Putin odwró-
cił się i zapłakał. Prezydent Biden pyta: a co czeka 
Stany Zjednoczone? Socjalizm, panie prezydencie. 
Prezydent Biden odwrócił się i zapłakał. Stanął pan 
minister Czarnek ze swoim lex Czarnek i mówi: 
św. Piotrze, a co czeka polską edukację pod moim 
przywództwem? Św. Piotr odwrócił się i zapłakał.

Pamiętajcie, żeby na ten płacz jeszcze nie było 
za późno. Wycofajcie się z tych głupich rzeczy, któ-
re proponujecie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę o  zabranie głosu pana marszałka 
Bogdana Borusewicza.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
PiS rozpoczął swoje tzw. reformy od sądow-

nictwa. I  słyszałem głosy: no, kogo interesuje 
Trybunał Konstytucyjny? A potem: a kogo inte-
resuje Krajowa Rada Sądownictwa? Jakieś ciało, 
nie wiadomo, jakie kompetencje, nieważne. Ciało, 
którego taka czy inna zmiana nie będzie dotykać 
poszczególnego człowieka. Ale w tej chwili mamy 
olbrzymią drożyznę, inflację, dzięki temu, że… Też 
nie wydawało się, że poszczególnego człowieka 
będą dotykać decyzje naszego narodowego banku 
obsadzonego przez PiS. Ale dotykają, bo przecież 
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decyzje, które podejmował prezes Glapiński, nie 
wyhamowały inflacji, ale ją jeszcze zwiększyły. 
Podobnie jak polityka gospodarcza rządu.

A w tej chwili mamy ustawę, która też do-
tyka wszystkich, dotknie wszystkich. Minister 
mówi: ja wasze dzieci uczyć każę, ja je dobrze 
nauczę, prawidłowo ustawię w życiu, ich świato-
pogląd także, ideologię, poglądy polityczne, one 
nie będą zagubione w tym świecie, bo ja im do-
kładnie powiem, jak powinny myśleć. I ustawa, 
którą w tej chwili procedujemy, jest tylko oprzy-
rządowaniem do tego, w jaki sposób te dzieci, ta 
młodzież mają być wychowywane. Ta ustawa to 
jest tylko narzędzie, narzędzie kontroli i dyscy-
plinowania dyrektorów szkół, a w związku z tym 
także nauczycieli. Zasada, że rodzice wpływają 
na kształcenie dzieci, która obowiązuje i z którą 
się wszyscy zgadzaliśmy, zostaje jednak zastąpio-
na, zastąpiona tym, że nie rodzice, a kurator. Bo 
on będzie miał ostateczne słowo. I pozostawienie 
tej możliwości, że kurator będzie opiniować, to 
przecież jest wydmuszka. Jaka to będzie opinia, 
skoro na końcu kurator podejmie decyzję o wyga-
śnięciu funkcji dyrektora, czyli o odwołaniu dy-
rektora. No, przecież o to chodzi. Jeżeli dyrektor 
nie będzie realizował zaleceń i nie będzie usuwał 
uchybień… Ta ustawa wprowadza taką możliwość, 
że kurator będzie decydował o sprawach perso-
nalnych, no i oczywiście będzie odwoływał tych, 
którzy nie będą realizowali choćby wprowadzo-
nego jego rozporządzeniem przedmiotu historia 
i teraźniejszość. No, faktycznie ciekawy, dobry 
skrót – HiT, bo to jest naprawdę hit. Ja poczyta-
łem o tym, tutaj jest pomieszanie wszystkiego, ale 
właśnie w celu narzucenia światopoglądu i narzu-
cenia doktryn, które są doktrynami partii rządzą-
cej. Pięciokrotnie, w pięciu punktach, jest opisany 
zakres HIT, on mógłby i powinien być nauczany 
na lekcjach religii.

Ale od początku. Ogólne cele kształcenia 
w aspekcie stosunku do prawdy, dobra i życia… 
A powinno być piękna, bo tak brzmi triada w dok-
trynie neotomizmu: prawda, dobro i piękno to 
są atrybuty istoty najwyższej, stwórcy. Tutaj me-
chanicznie przesunięto i zamieniono „piękno” na 
„życie”. Jaki to ma sens? Jaki jest sens? No, taki, 
który wskazuje na autora. Ten autor zresztą za-
proponował już jedną ustawę, która została prze-
forsowana, o Akademii Zamojskiej, i tam te same 
pojęcia zostały zastosowane. Ja je od razu rozpo-
znałem, bo neotomizm jest doktryną Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego i przez niektórych jest 

uważany za doktrynę obowiązującą w Kościele. 
Chociaż także inne doktryny filozoficzne funk-
cjonują w Kościele katolickim. No, Jan Paweł II 
akurat nie był neotomistą, ale to nie ma tu istot-
nego znaczenia.

Jeżeli wczytamy się w  materiały dotyczące 
HiT, to mamy następujące rzeczy. „Świat i Polska 
w  latach 1956–1970”. Uczeń wyjaśnia m.in. 
Jasnogórskie Śluby Narodu, no, oprócz tego jeszcze 
kilka faktów. Potem: „wyjaśnia znaczenie ideowo-
-moralne duszpasterskiego programu Prymasa 
Polski Stefana Wyszyńskiego”, jak Jasnogórskie 
Śluby Narodu, Wielka Nowenna, obchody milenij-
ne itd., wskazuje zasługi Kościoła. Następnie: rola 
Kościoła katolickiego w okresie stanu wojennego i 2 
pielgrzymek Jana Pawła II w tym okresie. Potem 
zainicjowanie przez Jana Pawła II rewolucji ducha, 
potem wyjaśnienia, na czym polegała wizja budo-
wy Trzeciej Niepodległości przedstawiona w Polsce 
w 1991 r. przez św. Jana Pawła II. To są tematy, któ-
re powinny być na lekcjach religii. Są lekcje religii. 
Po co wciskać takie tematy w miejsce, gdzie ma 
być historia i teraźniejszość, czyli wiedza o tym, 
co się dzieje u nas, poza nami itd.? Ten charak-
ter jest tu po prostu dominujący. Jest także wie-
le propozycji, które wypływają wprost z ideologii 
Prawa i Sprawiedliwości, np. wyjaśnienie pojęcia 
postkomunizmu…

(Sygnał timera)
…jako trwałej bariery rozwojowej. Może ktoś 

zna definicję postkomunizmu? Ja nie. Ja takiej de-
finicji nie znam. Kolejne zagadnienie: ideologia po-
litycznej poprawności, rodziny, małżeństwa i płci 
na tle zmian kulturowych dziedzictwa Zachodu.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Marszałku…)

Już kończę.
Wybory parlamentarne, które miały najwięk-

sze znaczenie, najważniejsze, wybory w 1991 r. 
i powołanie rządu Jana Olszewskiego. Nie rządu 
Mazowieckiego, tylko rządu Jana Olszewskiego. 
Przecież to wszystko to jest indoktrynacja dzieci 
i młodzieży. I po to tworzy się oprzyrządowanie 
w postaci nacisku na dyrektorów. Daje się możli-
wość ich odwoływania, możliwość zmuszania ich 
do pewnych zachowań, działań, których w normal-
nej sytuacji by nie podjęli.

To dotyczy wszystkich. To dotyczy naszych 
dzieci, naszych wnuków. To jest próba nie tylko 
budowania nowego społeczeństwa, ale także two-
rzenia nowego człowieka. To się już raz nie udało 
i to się nie uda. (Oklaski)
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Sam fakt, że nad tą ustawą debatujemy już 

dość długo – mówię tu o ustawie o zmianie usta-
wy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych 
ustaw, druki senackie nr 613, 613 A i 613 B – poka-
zuje, że temat jest ważny, temat wzbudza ogrom-
ne emocje, notabene nie tylko w parlamencie. 
Prowadzona jest ożywiona dyskusja w różnych 
środowiskach społecznych, w tym środowiskach 
oświatowych, środowiskach nauczycielskich, 
środowiskach samorządowych i różnych innych 
środowiskach.

Wydaje się, że na tej debacie i na podejściu 
do ustawy zaciążyła niestety bieżąca polityka. 
I zaciążyło to, co jest przeze mnie krytykowane 
w polskim systemie edukacyjnym, czyli to – nie 
mówię, z czyjej to było winy, bo to nie jest tak, że 
ktoś bardzo konkretny, jedna osoba czy jeden rząd 
za to odpowiada – że nie została dokończona re-
forma edukacyjna. Ona w sensie strukturalnym, 
a przede wszystkim w zakresie organizacji systemu 
szkolnictwa w Polsce i finansowania szkolnictwa 
w Polsce jest niedokończona, ponieważ, że powiem 
w skrócie, my mamy do czynienia z takim oto sys-
temem, w którym poprzez subwencję oświatową 
finansuje się część zadań edukacyjnych. I sam ten 
mechanizm wprowadza spory znane od lat, nie 
od ostatnich lat, ale od bardzo wielu lat, dotyczące 
tego, czy ta subwencja jest wystarczająca, czy nie 
jest wystarczająca, ile samorządy muszą dokładać, 
w jakiej sytuacji są szczególnie te samorządy wiej-
skie, najbiedniejsze, gdzie koszt jednego ucznia – 
trzeba to sobie prosto powiedzieć – jest najwyższy, 
bo klasy nie są pełne, nie są liczne, a nauczyciela 
trzeba zatrudniać, no i utrzymywać placówki. Tam 
często nawet struktura budynków jest dla znacz-
nie większej liczby uczniów, chociażby z powodu 
niżu demograficznego, niż liczba tych, którzy do 
tych placówek uczęszczają. I te samorządy rze-
czywiście są w trudnej sytuacji. Te spory są znane 
i podnoszone.

Wydaje się, że logiczną konsekwencją tych 
zmian ustrojowych, które nastąpiły po 1989 r., tj. 
usamorządowienia, wprowadzenia trójstopniowe-
go samorządu w Polsce, co jest wymogiem konsty-
tucyjnym… Wszystko to, jeśli razem wziąć to pod 
uwagę, nakazywałoby również uporządkowanie 
w Polsce systemu finansowania szeroko rozumia-
nej oświaty. Być może należałoby wrócić do takiego 
rozwiązania, jakie w Polsce kiedyś było stosowane. 
Myślę tutaj o wprowadzeniu zasady, że za pensje 
dla nauczycieli, mówiąc w skrócie, odpowiada rząd, 
a za infrastrukturę szkolną, budynki odpowiada 
samorząd. Taki model już w przeszłości był sto-
sowany. I wtedy, jeżeli pojawiają się konflikty, po-
wiedzmy, na tle płacowym po stronie środowiska 
nauczycielskiego, to wiadomo, gdzie kierować po-
stulaty, a jeżeli są inne problemy, to też wiadomo. 
A w tej chwili mamy taki system, który jest sam 
z siebie, tak to sobie nazwijmy, konfliktogenny.

Dochodzi również kwestia nadzoru pedago-
gicznego, która była tutaj szeroko dyskutowana. 
Co może kurator, a czego kurator nie może? Otóż, 
Wysoka Izbo, ja postawię tezę, że niestety nie ma 
pewnej symetryczności między nadzorem pedago-
gicznym i kompetencjami kuratorów a kompeten-
cjami organu prowadzącego, czy to będzie gmina, 
czy powiat, w zależności od stopnia szkolnictwa, 
które na danym terenie występuje. I w tym zakre-
sie, moim zdaniem, należało wszcząć poważną 
debatę na temat tego, jak to ma wyglądać w rzeczy-
wistości. Ale właśnie na to nałożyła się też polity-
ka. Wiadomo, że część samorządów, szczególnie te 
wielkomiejskie, pozostaje w dość dużym konflikcie 
czy sporze politycznym z obecną administracją rzą-
dową. Ja tu nie chcę już wchodzić w szczegóły itd., 
ale to jest fakt. To jest fakt i o tym trzeba pamię-
tać. I osobiście ubolewam, że nad tą ustawą, o któ-
rej moglibyśmy w sposób spokojny podyskutować 
merytorycznie i być może zmodyfikować niektóre 
zapisy, jeżeli większość po takiej debacie by uznała, 
że warto to uczynić, i w Sejmie, i w Senacie… No, ta 
debata właściwie została ograniczona. Można po-
wiedzieć, że w zasadzie ta obecna debata w Senacie 
jest niepotrzebna, bo jest wniosek o odrzucenie 
ustawy i wszystko na to wskazuje, że ten wniosek 
zostanie za, powiedzmy, 2 godziny czy kiedy tam 
będziemy głosować, przyjęty. I można było po-
dejść pragmatycznie, powiedzieć, że trzeba prze-
głosować ten wniosek, i moglibyśmy tej dyskusji 
nie odbywać. Ale skoro tę dyskusję odbywamy, to 
znaczy, że jest potrzeba pewnej refleksji i namysłu 
nad systemem edukacyjnym ze strony parlamentu. 
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I dlatego ja bym nie przekreślał do końca tej dys-
kusji i tej debaty, która obecnie się toczy. Ona jest 
bardzo ważna, ma znaczenie.

Kolejna kwestia to jest kwestia realizacji pewnej 
normy konstytucyjnej. Myślę tutaj o prawie rodzi-
ców do wychowania swoich dzieci zgodnie ze swo-
im światopoglądem i swoimi przekonaniami. Jest 
to bardzo mocna norma konstytucyjna.

Ja akurat znam różne sytuacje. Wiem, jak wy-
glądała realizacja tych zadań, tzn. tych dodatko-
wych zajęć, które były prowadzone w szkole. Często 
nadzór rodziców był bardzo, że tak powiem, iluzo-
ryczny. No, była to decyzja rady rodziców. Często 
też nauczyciel podejmował takie decyzje indywidu-
alnie i specjalnie się nie przejmował tymi wszyst-
kimi procedurami.

Mówię to z całą odpowiedzialnością, bo znam 
szkoły, gdzie byli zapraszani np. politycy opcji opo-
zycyjnych, a jak część uczniów i rodziców chcia-
ła zaprosić polityka z innej opcji… To miała być 
taka lekcja obywatelska, z jasnym postawieniem 
sprawy, kto jest kto. Ja nie mówię tutaj o jakichś 
zajęciach dodatkowych. Wtedy się okazywało, że 
w zależności od nastawienia grona pedagogicz-
nego czy dyrekcji jedni mogli, inni nie mogli. No 
więc ja się nie dziwię, że resort w tym zakresie 
podjął taką decyzję. Ja osobiście jestem zwolen-
nikiem tego, żeby bardzo wyraźnie to oddzielać. 
Nie jestem przeciwko temu, żeby np. parlamen-
tarzyści na swoim terenie brali udział w różnych 
lekcjach. Sam to robiłem w swoim okręgu wybor-
czym, na północnym Mazowszu, w Przasnyszu, 
w Ciechanowie czy w innych miejscach. Brałem 
w tym udział, bo byłem zapraszany, ale od razu, 
na początku, mówiłem uczniom, że jestem senato-
rem z tego okręgu, że jestem w takim a takim klu-
bie politycznym, parlamentarnym. Co więcej, były 
również organizowane dyskusje z udziałem parla-
mentarzystów reprezentujących różne opcje, ale 
to było wyraźnie zapowiadane. Uważam, że takie 
lekcje obywatelskie są bardzo pozytywne, oczywi-
ście przy zachowaniu tych właśnie reguł. Ale jeżeli 
idzie się na skróty, no to później rzeczywiście moż-
na stawiać szkole zarzuty, że indoktrynuje w tę czy 
w inną stronę, że jest instrumentem jakiejś indok-
trynacji, politycznej czy ideologicznej.

Jako parlamentarzysta uważam, że problem 
tych zajęć został dobrze rozpoznany przez pana 
prezydenta Andrzeja Dudę, który swego czasu 
proponował w tym zakresie ustawę, która precy-
zowałaby zasady uczestniczenia w lekcjach przez 
różne podmioty czy prelegentów, choćby w ramach 

takiego zapoznawania uczniów z konkretnymi za-
wodami. No, były takie lekcje, na które przychodził 
policjant, przychodził ktoś, kto jakiś zawód wyko-
nuje, przychodził tzw. ciekawy człowiek, i po pro-
stu uczniowie mogli zadawać mu pytania. Jeśli ktoś 
miał zainteresowania idące w tym kierunku, to 
mógł na żywo skonfrontować wyobrażenia o swo-
im ewentualnym przyszłym zawodzie czy o swo-
jej pasji z osobą, która się tym zajmuje i ma w tym 
zakresie jakiś dorobek zawodowy. I ja osobiście 
uważam, że ten mechanizm, bardzo obwarowany…

(Sygnał timera)
…działa w dwie strony. On jest dość dobrze opi-

sany w tej ustawie. 
Oczywiście o wielu szczegółach tej ustawy moż-

na by było dyskutować, w tym również o kwestii, 
którą poruszyłem w pytaniach do pana ministra. 
Mam na myśli nauczanie zdalne, które teraz spo-
tkało się z taką, nazwijmy to…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze…)

Wiem, już kończę, Pani Marszałek.
A czy mógłbym te 5 minut wykorzystać od 

razu? Jakby pani marszałek… Czy muszę drugi 
raz się zapisać?

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Proszę, ale…)

Tak?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Wyjątkowo.)
Dobrze, tylko dokończę. Dziękuję bardzo, Pani 

Marszałek. Już nie będę drugi raz absorbował swoją 
osobą Wysokiej Izby.

Otóż to nauczanie zdalne, Panie Ministrze, wią-
że się z różnymi trudnościami. Oczywiście była to 
konieczność, siła wyższa, nie było innej formuły, ale 
myślę, że raport NIK, który na ten temat powstał, 
raport o bardzo ograniczonym dostępie, szczegól-
nie w mniejszych ośrodkach, do komputerów, do 
oprogramowania, do umiejętności… Chodzi też 
o kwestię zorganizowania opieki, ale najważniejsza 
w tej całej sprawie jest kondycja psychiczna, osobo-
wościowa uczniów, którzy są pozbawieni… Kto ma 
obecnie dzieci w szkole, ten wie, że praktycznie od 
3 lat nie było normalnych lekcji przez cały rok szkol-
ny. Były swego czasu strajki nauczycieli, później były 
2 lata pandemiczne, a więc np. te osoby, które te-
raz będą pisały maturę, jeżeli dobrze liczę, a były 
do tego jeszcze w systemie 3-letnim, to w zasadzie 
w liceum nie miały ani jednego roku, który by prze-
biegł w miarę normalnie, jeżeli chodzi o organizację 
zajęć lekcyjnych, tzn. w budynku szkoły. Nie mówię 
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o młodszych dzieciach, dla których samotne prze-
bywanie w domu rodzi duże problemy. Dlatego nie 
dziwię się nastrojom rodziców, temu, że generalnie 
są przeciwni temu sposobowi organizacji zajęć lek-
cyjnych. A pozostaje jeszcze jeden istotny element, 
a mianowicie kwestia jakości tego nauczania. Inne 
jest nauczanie w sytuacji bezpośredniego kontaktu 
nauczyciela z uczniem, a inne w systemie zdalnym, 
gdzie i można markować udział, i trudno mieć sku-
pioną uwagę na tym, co się dzieje na ekranie, przez 
cały czas, przez 8 godzin dziennie. Tak że to są te 
problemy, które stoją przed polską oświatą.

Sądzę, że nie wszystkie te kwestie zostaną roz-
wiązane. Mnie się wydaje, że jeżeli chodzi o zdal-
ne nauczanie, Panie Ministrze, warto by było 
pomyśleć o odrębnej, osobnej ustawie, która by pre-
cyzowała w tym zakresie system edukacyjny w Polsce. 
Wydaje mi się, że przy okazji tej ustawy gmeranie… 
Zastanawiałem się, czy złożyć w tym zakresie popraw-
kę, czy nie, ale w końcu zrezygnowałem z tego, bo po 
prostu nie da się, moim zdaniem, 1 poprawką tych 
kwestii rozstrzygnąć. Ale wydaje mi się, że problem jest 
i warto nad nim pomyśleć, także w kontekście innych 
sytuacji, jak pan minister to motywował, chociażby ta-
kich, że szkoła się spaliła, czy innych, niekoniecznie 
związanych z pandemią, gdy niemożliwe jest prowa-
dzenie zajęć lekcyjnych w trybie stacjonarnym.

Wysoka Izbo, konkludując, chcę powiedzieć tak: 
wydaje mi się, że to wielka szkoda, że niestety nie 
mieliśmy okazji przeprowadzić takiej spokojnej, 
chociaż nie mówię, że ta debata teraz jest niespo-
kojna, ale w ogóle w parlamencie przeprowadzić 
spokojnej debaty na ten temat i być może rozwa-
żyć wprowadzenia poprawek, które polepszałyby tę 
ustawę. Wtedy na pewno w innej atmosferze nad tą 
ustawą byśmy pracowali. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Gromka.

SENATOR 
JANUSZ GROMEK 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Biegłem, żeby przyspieszyć to wszystko. 

Powiem, że po tym wysłuchaniu dnia dzisiejszego 

oraz 1 lutego w naszej komisji mam swoje zdanie 
na ten temat.

Tak jak już powiedziałem, od 1 lipca 1990 r. 
przez 16 lat byłem dyrektorem szkoły ponadgimna-
zjalnej, bardzo dużej szkoły, następnie przez 12 lat 
byłem prezydentem miasta i wiem, że szkoły ra-
dziły sobie i radzą sobie pod względem zarządza-
nia, pod względem budowy i jakości tej namacalnej, 
np. kupowania sprzętu, i oczywiście pod względem 
jakości dydaktycznej, przekazywania wiedzy. Są 
2 organy, jeden to organ prowadzący na różnych 
szczeblach, a drugim organem jest organ nadzoru 
pedagogicznego. Jako dyrektor szkoły bardzo moc-
no wspierałem się współpracą. Z tym że w tamtych 
czasach, w czasach tworzenia tej nowej, popeere-
lowskiej oświaty, było bardzo fajnie. Te 16 lat to 
były moje najpiękniejsze lata pracy zawodowej. 
Wtedy też kuratorium nie miało jakichś takich na-
cisków politycznych, aby wprowadzać ideologię, 
raczej służyło pomocą dyrektorom, nauczycielom 
i uczniom w dbaniu o jakość nauczania.

Pan senator Jackowski powiedział, że martwi-
my się o maturę. Tak, martwimy się o maturę, po-
nieważ obecnie największym problemem jest dla 
nas pandemia. Za nami praktycznie 3 lata naucza-
nia zdalnego, a nauczyciele, uczniowie i rodzice nie 
byli przygotowani i nadal nie są przygotowani do 
tego, żeby nauczać i uczyć się zdalnie. Jaka to będzie 
jakość? Ja czytam w informacjach publicznych czy 
nawet w analizie naukowców, że niedługo zdawal-
ność matur w Polsce może być na poziomie 50%. To 
nie o to idzie. Teraz jest ta pandemia, mamy wiel-
ki problem z jakością nauczania, a ministerstwo 
rzuca takie kukułcze jaja. Ja nie powiem, że nie je-
stem za zmianami w oświacie, nowelizacjami. Za 
zdroworozsądkowymi jak najbardziej tak, ale nie 
za zakładaniem kagańca.

Pan minister mówił ze spokojem, że nie będzie 
problemu z dyrektorami. Proszę mi uwierzyć, że 
ja mam koleżanki i kolegów dyrektorów, którzy 
nie chcą już przystępować do konkursów, chociaż 
mogą. Proszę mi uwierzyć, że w niektórych szko-
łach nie ma chętnych na bycie dyrektorem, wystar-
czy posłuchać tego, co oni mówią: zobacz, co lex 
Czarnek nam będzie dyktował.

Ja nie chcę przedłużać, ponieważ chcę zdążyć 
jeszcze dzisiaj być w moim ukochanym mieście 
Kołobrzegu, ale na koniec powiem tak: konsekwen-
cje tych zmian będą bardzo daleko idące, będą po-
wstrzymywały kreatywność myślenia, wolność 
słowa i budowanie postaw na bazie uniwersalnych 
wartości. Zamiast odchudzać programy, zadbać 
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o nauczycieli, doposażyć szkoły, aby przygotować 
je na wszelkie zmiany cywilizacyjne, cofamy się 
do szkoły sprzed kilkudziesięciu lat. Pamiętam, 
jak 2 razy w swojej karierze zaprosiłem pana pre-
zydenta Lecha Wałęsę. To były piękne spotkania, 
jak młodzież ich oczekiwała, jak młodzież chciała, 
żeby drugi raz takie spotkanie zorganizować. Czy 
w tej chwili, jeśli dyrektor w Kołobrzegu by wystą-
pił o zorganizowanie takiego spotkania, polityczny 
kurator wyraziłby taką zgodę? Jest to bardzo wąt-
pliwe. Mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, 
jako dyrektor szkoły, prezydent: nie przeszkadzaj-
cie oświacie, wspomagajcie ją rozsądnie, mądrze, 
a nie politycznie z zastosowaniem swojej niezdro-
wej ideologii.

Pan minister powiedział, że – nie wiem, czy to 
rocznie – 1 miliard zł idzie na doposażenie szkół 
itd., itd. Ale gdyby tak zliczyć te pieniądze, które 
w tej chwili samorządy dokładają – nie tak dawno 
jeszcze, będąc prezydentem, dokładałem do oświa-
ty 40, 42, 43%, a w tej chwili to już 50, 55, 60% – to 
okazałoby się, że to są miliardy. Wyobraźmy sobie 
albo nie wyobraźmy, jak bez tego by funkcjonowała 
polska oświata.

I czy już jest powiedziane, jeśliby zostało prze-
głosowane to, co lex Czarnek mówi… No, dyrektora 
zatrudnia organ prowadzący, starosta, marszałek, 
prezydent, wójt, burmistrz, a kuratorium zwal-
nia go, również z przyczyn politycznych, proszę 
mi uwierzyć, że takie przyczyny też by były. Kto 
po wyrokach sądowych by płacił odszkodowanie? 
Kto by płacił za to? Samorząd? Samorząd zajmuje 
się tym, żeby szkoły miały ciepło, ogrzewanie, żeby 
miały prąd, nie potrzeba mu, żeby jeszcze miał na 
głowie tak duże problemy, jakie stwarza mu ten lex 
crime. A patrząc jeszcze pod względem prawnym… 
No, przecież tu pierwszego siedzieli prawnicy z ty-
tułami profesora i mówili, że to jest łamanie prawa, 
tak jak tu było powiedziane. W tej ustawie jest łama-
ne prawo, ale ministerstwo chyba tego nie widzi.

Dlatego też ja, jako dyrektor z wieloletnim do-
świadczeniem, jako nauczyciel i jako były prezy-
dent miasta, widząc, jak szkoły pracują i jak mają 
dalej to robić, proszę o to, żeby ministerstwo, obo-
jętnie, w jakim układzie politycznym zarządzane, 
nie przeszkadzało, ale tworzyło dobre, nieideolo-
giczne programy, bo inaczej tak jak w latach pięć-
dziesiątych, sześćdziesiątych my, młodzi ludzie, 
nie wiedzieliśmy, co to Katyń, tak samo niedługo 
nasza młodzież nie będzie wiedziała, kto walczył 
o demokrację współczesnej Polski. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Komorowskiego.

SENATOR 
MAREK KOMOROWSKI 

Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze! 
Panie i Panowie Senatorowie!

Dzisiejsza debata, jak również praca w komisji 
nad projektem czy nad ustawą o zmianie ustawy 
– Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, 
pokazuje nam, że praktycznie debatujemy w tym 
momencie nad systemem, nad funkcjonowaniem 
oświaty w Polsce.

Jako uczestnik posiedzenia Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej muszę 
powiedzieć, że faktycznie była tam dość duża, długa 
debata, bo posiedzenie trwało ponad 4 godziny, ale 
trzeba też powiedzieć, że de facto było tam mało 
merytorycznej dyskusji związanej z samą ustawą, 
z samym projektem. W zasadzie odbyła się dys-
kusja, debata na temat systemu oświaty, a osoby, 
które przyszły – a reprezentowały one różne insty-
tucje, byli reprezentowani też prezydenci dużych 
miast – po prostu przedstawiły oceny negatywne, 
ale w zasadzie oceniają negatywnie całość.

Można też postawić pytanie – ono tutaj było po-
stawione – dlaczego na tym posiedzeniu komisji 
samorządu terytorialnego nie było przedstawicieli, 
którzy by mieli inny pogląd. Jakoś dziwnym zbie-
giem okoliczności znaleźli się tam tylko tacy, któ-
rzy mieli negatywne stanowisko wobec projektu 
ustawy. Notabene, trzeba powiedzieć, że tam w za-
sadzie nie padło nawet żadne pytanie do pana mi-
nistra na temat ustawy, na temat rozwiązań. Nie 
debatowaliśmy, nie zastanawialiśmy się i nie było 
dyskusji o tym, co zmienić, co ulepszyć, tylko po 
prostu była totalna opozycja: trzeba ustawę wyrzu-
cić do kosza. Praca na tym posiedzeniu komisji to 
było w zasadzie wysłuchanie publiczne – tak o tym 
trzeba powiedzieć. To nie była praca stricte komisji. 
No ale taki miała charakter, odbyliśmy ją.

A trzeba powiedzieć, skoro procedujemy nad 
tą ustawą, że art. 43 mówi: minister koordynuje 
i realizuje politykę oświatową państwa. Ja to mó-
wię teraz, mówiłem na posiedzeniu komisji i tro-
chę powtórzę tutaj pewne kwestie. Art. 52: kurator 
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oświaty realizuje politykę oświatową państwa. Za 
zarządzanie w związku z tym oświatą odpowie-
dzialny jest minister właściwy do spraw oświaty 
i wychowania.

Podstawową kwestią – tutaj też to dyskuto-
wano – jest pojęcie i rola nadzoru pedagogicz-
nego. Nadzór w teorii prawa administracyjnego 
zawiera w sobie elementy kontroli i możliwości 
wydawania nakazów i zakazów. Nadzór pedago-
giczny wykonywany jest przez kuratora oświaty, 
którego nadzoruje właściwy minister do spraw 
oświaty i wychowania. Sprawowanie nadzoru pe-
dagogicznego – to musi tutaj wybrzmieć – nie jest 
nadzorem nad jednostkami samorządu terytorial-
nego, czyli w tym znaczeniu nie narusza to, we-
dług mnie, art. 171 ust. 2 konstytucji. Jeżeli byłoby 
inaczej – tak jak tu było twierdzone, że ta ustawa 
narusza ten art. 171 – to aktualny nadzór wykony-
wany przez kuratora byłby niekonstytucyjny. No, 
przecież byśmy odwrócili, wywrócili cały system 
funkcjonowania oświaty w państwie. A nie może-
my doprowadzić do sytuacji, że każdy dyrektor czy 
każdy prezydent, burmistrz czy wójt będzie kre-
ował sobie własną politykę oświatową i nauczanie. 
Przecież mamy wyższe uczelnie, musimy przygo-
towywać do kształcenia na wyższych uczelniach 
w sposób jednolity, zorganizowany na terenie ca-
łego kraju.

Było szereg artykułów rzuconych, mówiono, że 
z tym artykułem konstytucyjnym, z tym i z tym… 
Ja nie podzielam tego poglądu. To jest przedłożenie 
rządowe, biuro legislacyjne rządu zajmowało się tą 
sprawą i nie stwierdziło takich nieprawidłowości. 
Podam tylko jeden z tych przykładów – ten sławet-
ny art. 1 konstytucji, ta kwestia również była poru-
szana i na posiedzeniu komisji, i dzisiaj w debacie. 
Ustawa ta moim zdaniem na pewno nie narusza 
art. 1, który mówi, że Rzeczpospolita jest dobrem 
wspólnym wszystkich obywateli, bo przede wszyst-
kim pojęcie dobra wspólnego w konstytucji nie jest 
zdefiniowane, a wobec tego trudno mówić, że coś 
jest sprzeczne z czymś, co nie jest zdefiniowa-
ne. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
wynika… Trybunał Konstytucyjny zajmował się 
tą kwestią i rozważał w różnych swoich orzecze-
niach, co jest dobrem wspólnym. To jest byt pań-
stwa i ochrona niepodległości. Samo państwo jest 
wartością konstytucyjną zgodnie z szeregiem in-
nych orzeczeń.

Były tutaj różne stwierdzenia. Ktoś mówił „ja 
sobie nie życzę tego”, ktoś inny mówił „ja sobie 
nie życzę tamtego”. A ja mogę powiedzieć, że jako 

senator, jako ojciec, jako dziadek nie życzę sobie, 
aby stowarzyszenia lub inne organizacje prowadzi-
ły na terenie szkoły lub placówki zajęcia z uczniami 
bez jakiejkolwiek kontroli i nadzoru. Rodzic ma być 
pewny, że jeżeli oddaje dziecko do szkoły, jeżeli po-
syła dziecko do szkoły… że będzie tam realizowany 
określony program. On nie może być zaskakiwany, 
nie może być tak, że dziecko wróci i powie, że ktoś 
przyszedł, nie wiadomo skąd, i przedstawiał takie 
czy inne… No, jesteśmy w państwie prawa i nieste-
ty trzeba przestrzegać zasad.

Na koniec odniosę się… Zdecydowanie… Było tu 
pokazywane, że ustawa jest taka… Ja jestem zdecy-
dowanie za tą ustawą. Ona będzie dobrze służyła 
polskiej szkole, jestem o tym głęboko przekonany. 
Ale były też tutaj zarzuty w stosunku do rządu, mó-
wiono, żeby rząd się podał do dymisji. No, opozycja 
totalna, wiadomo, w każdym momencie, przy każ-
dej ustawie może twierdzić, że rząd jest nieudolny, 
i mówić, żeby podał się do dymisji.

Ja twierdzę, że Polska się rozwija przede wszyst-
kim dlatego, że ma silny rząd. Gdyby nie było ta-
kiego rządu w tym kryzysowym okresie, gdzie 
dopadła nas pandemia, to ja nie wiem, co by było. 
Słyszeliśmy i słyszymy to cały czas. Guzików byśmy 
szukali? Gdzie byśmy te guziki znaleźli? Przecież 
takich guzików nie ma. Mamy wzrost gospodarczy 
ponad 5-procentowy. Według szacunków Głównego 
Urzędu Statystycznego w 2021 r. był on na pozio-
mie 5,7%. To jest praktycznie porównywalne z tym, 
co jest w Chinach. Jak nas uderzyła pandemia… 
Uderzyła nie tylko Polskę, nie tylko w gospodarkę 
Polski, ale także w gospodarkę europejską i świato-
wą. I faktycznie w 2020 r. był spadek, był wynik mi-
nusowy, było 2,5%, ale w roku 2021 był już wzrost, 
było 8,2%. Czy wy tego nie widzicie?

Repolonizacja banków. Co rząd zrobił? 
Wprowadził tarcze i programy pomocowe. Budowa 
Centralnego Portu Komunikacyjnego i całej infra-
struktury z nim związanej, która ma służyć Polsce 
w  przyszłości do jeszcze większego rozwoju. 
Przekop Mierzei Wiślanej. Narodowy Bank Polski 
skupuje złoto, zwiększył procentowy udział złota 
w polskich rezerwach walutowych. Jesteśmy aktu-
alnie, według szacunku, szóstą gospodarką Europy.

Cały czas tutaj… W szeregu różnych debat nad 
ustawami cały czas słyszymy tutaj, jaki to rząd jest 
nieudolny itd., itd. Zapomnieliście, jak wcześniej 
wyglądały szkoły? Ile sal sportowych przybyło? 
W jakich warunkach uczniowie się uczyli? Były 
okresy, że na kredę brakowało, na wynagrodzenia 
brakowało. Jaki na dzień dzisiejszy jest poziom 
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wynagrodzenia kadry nauczycielskiej? Ja spotykam 
się z samorządami i wbrew… Ja mam inne kontakty 
niż te, co były na posiedzeniu Komisji Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej. 
Stanowiska i głosy samorządowców są pozytyw-
ne. No ale jak się zaprasza tylko jedną grupę i jedną 
strefę, to później tak, a nie inaczej kształtuje się czy 
próbuje się kształtować pogląd całej Izby.

Kończąc swoje wystąpienie, powiem, że ja 
zagłosuję za przyjęciem ustawy bez poprawek. 
Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo panią senator Małgorzatę 

Kopiczko.

SENATOR 
MAŁGORZATA KOPICZKO 

Panie i  Panowie Senatorowie! Szanowni 
Państwo!

W przestrzeni publicznej pojawiają się infor-
macje dotyczące zmian w ustawie – Prawo oświa-
towe. Niestety informacje te budzą niepotrzebny 
niepokój i niepotrzebny zamęt.

Najważniejszym celem zmian jest zapewnie-
nie transparentności przekazywanych treści dzie-
ciom w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. 
2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć organizacja 
ma zgłosić treści oraz materiały, które będą wy-
korzystywane, do zaopiniowania do kuratora. 
Kurator takie treści udostępnia i każdy rodzic ma 
możliwość zapoznana się, w jakich zajęciach dzieci 
będą uczestniczyć. Szanowni Państwo, jako dyrek-
tor szkoły zawsze byłam zapoznawana z takimi tre-
ściami. Jak jakaś organizacja trafiała do szkoły, to 
chciałam zapoznać się z treściami, z programem, 
i to potem było przedstawiane także radzie rodzi-
ców. W proponowanej ustawie nie tylko rada rodzi-
ców, ale również wszyscy rodzice mogą zapoznać 
się z programem danych zajęć. I to, uważam, jest 
znaczne wzmocnienie właśnie roli rodziców. Jeśli 
organizacje nie chcą udostępnić proponowanych 
zajęć, treści, to znaczy, że mają coś do ukrycia, bo 
tak normalnie my jako nauczyciele mamy prawo 
i obowiązek zapoznać się z programem, tak samo 
rodzice. Czyli wprowadzana zmiana ma zapobiegać 

sytuacji, kiedy to brakowałoby po prostu kontroli 
nad tymi treściami. Kurator ma 30 dni na odpo-
wiedź. Jeżeli odpowiedzi nie udzieli, oznacza to, 
że rekomendacja co do tych zajęć jest pozytywna.

Kolejną istotną zmianą jest mechanizm od-
woływania dyrektorów. Nieprawdą jest, że rze-
kome odwoływanie dyrektorów szkół teraz przez 
kuratora będzie powszechne. To tylko i wyłącz-
nie samorząd może odwoływać dyrektora zgod-
nie z przepisami prawa. Jedyną zmianą w zakresie 
nadzoru pedagogicznego jest to, że musimy wy-
egzekwować realizację zaleceń pokontrolnych. 
Te zalecenia dotyczą realizacji podstawy progra-
mowej, realizacji podstaw programowych, czy to 
dydaktycznych, czy wychowawczych. Zawsze – 
obojętnie, jaka to jest kontrola – dyrektor szkoły 
ma obowiązek ustalić, jak należy realizować te za-
lecenia. Jeżeli nie jest w stanie wykonać jakiegoś 
zalecenia, to po prostu składa wyjaśnienie, i ma 
na to termin 7 dni. A jeżeli nawet po 7 dniach dy-
rektor szkoły nie złoży wyjaśnienia, nie dostosuje 
się do realizacji tych zaleceń pokontrolnych, tak 
jak mówię, w zakresie tylko i wyłącznie dydaktyki 
i wychowania, to wówczas kurator ma prawo – 
ma prawo – wystąpić do organu o odwołanie dy-
rektora. Również przysługuje odwołanie do sądu. 
Tak że to nie jest tak, że kurator odwołuje dyrek-
tora. Ale, proszę państwa, to naprawdę… Funkcję 
dyrektora sprawowałam ponad 20 lat i nie spotka-
łam się wśród moich kolegów, koleżanek w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim z sytuacją, żeby 
jakikolwiek dyrektor nie zastosował się do zaleceń 
pokontrolnych, bo one dotyczą właśnie podstaw 
programowych, prawa oświatowego. I to nie może 
być tak, że my nie wykonamy jakiegoś zalecenia. 
My je możemy wykonać w takim zakresie lub in-
nym, lub złożyć odpowiednie wyjaśnienie. I, tak 
jak mówię, to są chyba sporadyczne przypadki, 
kiedy tak by się działo.

Tak że, proszę państwa, ta dezinformacja, którą 
państwo też tutaj promujecie, budzi niepotrzebny 
niepokój i zamęt. Ja bardzo dziękuję ministerstwu 
za przygotowanie tej ustawy. Ja oczywiście będę 
głosowała pozytywnie. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.
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SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze1
Pierwsza kwestia jest natury terminologicznej. 

Otóż niektórzy z państwa tutaj nazywacie ustawę, 
którą się zajmujemy, lex Czarnek. Chcecie obra-
zić pana ministra Czarnka? O to wam chodzi? Nie 
wiem, po co taka klasyfikacja. To my uchwalamy 
tę ustawę, a z ministerstwa jest tylko propozycja. 
Po co tego typu prywatne wycieczki? To jest pierw-
sza kwestia.

Druga. Komu ta ustawa może służyć lub też nie 
służyć? Wbrew temu, co tutaj padało z drugiej stro-
ny sali, ona, praktycznie biorąc, w ogóle nie dotyczy 
nauczycieli. Mówię o nowelizacji. O nauczycielach 
jest mowa tylko przy związkach zawodowych bo-
dajże, w jednym z ustępów, i przy systemie infor-
macji oświatowej. Po co straszycie środowisko? 
Tak naprawdę chodzi o to, żeby zwiększyć upraw-
nienia rodziców i zwiększyć prawa dzieci – tutaj 
ważniejsze są według mnie prawa dzieci, tak jak 
w całej oświacie – a państwo próbujecie przesta-
wić uwagę opinii publicznej, by wyszło na to, że to 
prawa organizacji zewnętrznych, pozaszkolnych 
są najważniejsze. Nie, one pełnią funkcję pomoc-
niczą. Jeśli mamy konflikt na linii prawo dziecka 
– uprawnienie takiej organizacji czy też domnie-
mane uprawnienie, to zawsze wybierzemy prawo 
dziecka. I w nawiązaniu do tego powiem tak. Jeden 
z przedmówców, z senatorów żalił się, że nie chcia-
no go, mówię w cudzysłowie, wpuścić do szkół na 
prelekcję. No i słusznie, tak, bo już w obecnym sta-
nie prawnym… Art. 86 bez tej nowelizacji zabrania 
działalności w szkołach partiom politycznym i or-
ganizacjom politycznym.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ale ja nie je-
stem ani partią polityczną, ani żadną organizacją 
polityczną.)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, proszę o spokój. Teraz pan sena-
tor Czerwiński mówi. Proszę nie przeszkadzać. 
Proszę bardzo.)

Mętnie się pan tłumaczy, my tutaj wszyscy je-
steśmy politykami. To, że dyrektor danej szkoły 
czy, praktycznie rzecz biorąc, dyrektorzy wszyst-
kich szkół odżegnują się od wpuszczania polity-
ków do szkół, uważam za słuszne. Uważam to za 
słuszne. Też bym pogonił. I nigdy z takim czymś, 
jak byłem senatorem, nie występowałem, z takim 
wnioskiem. No, może na wniosek… nie na wniosek, 
tylko na prośbę dyrektora, ale nie w trakcie zajęć 

szkolnych, tylko w celu udostępnienia lokalu dla 
szerokiej publiczności, a nie w celu indoktrynacji 
młodzieży…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Jakiej znowu 
indoktrynacji?)

A już za zupełnie niestosowne uważam takie 
oto działanie… Zaraz, gdzie to było… Miejscowość 
Dobczyce i Tour de Konstytucja. Grupa sędziów, 
którzy już dawno przestali być sędziami – na pół 
są celebrytami, na pół politykami – prowadzi akcję, 
typową akcję polityczną. W stosunku do kogo? Do 
małych dzieci – z przedszkola i ze szkoły podsta-
wowej. A cóż im te dzieci z przedszkola zawiniły? 
No, rzeczywiście, takim zjawiskom…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: A poseł Mejza?)
…trzeba przeciwdziałać. Już nie mówię o tym… 

Rok 2019, czerwiec bodajże, i słynna dyskusja na 
temat zaleceń WHO dotyczących wychowania 
seksualnego w szkole. Przecież niektóre samo-
rządy – czyli nawet stopień wyżej, nie dyrekto-
rzy – decydowały czy też, mówię w cudzysłowie, 
groziły tym, że będą tzw. edukatorów wpuszczać 
do szkół właśnie z takimi treściami. Jeśli pań-
stwo chcecie, to ja państwu przypomnę, na czym 
te treści polegały, czego miano uczyć małe dzieci 
z podstawówki czy nawet przedszkolne w ramach 
wychowania seksualnego. No, takim patologiom 
trzeba przeciwdziałać.

Ta ustawa oczywiście zajmuje się tymi kwestia-
mi, ale przede wszystkim zajmuje się kwestiami 
związanymi z szeroko rozumianą, ogólnie, oświatą, 
w tym oświatą, za którą odpowiada Ministerstwo 
Obrony Narodowej, to trzeba wyraźnie powiedzieć. 
Ja jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej 
i uważam, że te zmiany, które są wprowadzane – 
szczególnie w tym czasie, który teraz obserwujemy, 
czasie daleko idących napięć i niepewności – są 
bardzo ważne i one wpłyną pozytywnie zarówno 
na kwestie oświatowe, jak i na kwestie obronności. 
I chociażby dlatego warto tę ustawę uchwalić. Ona 
na pewno nie jest, jak to większość tutaj i niektó-
rzy wynajmowani specjaliści twierdzą, niekonsty-
tucyjna. Po pierwsze, to może stwierdzić dopiero 
Trybunał Konstytucyjny, i tylko on, i dopiero wte-
dy, gdy ustawa jest na etapie podpisu prezydenta 
– jest to teoretycznie możliwe – albo już się za-
kończył proces ustawodawczy. A po drugie, już tyle 
razy tych różnych specjalistów od konstytucyjno-
ści i z tej mównicy, i z trybun, i w różnych audy-
cjach słyszałem, że, proszę państwa, uważam, że 
oni wszystko zdołają udowodnić, nawet to, że ja 
w tej chwili niekonstytucyjnie oddycham, że to, że 
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oddycham, jest niezgodne z konstytucją. No, to po 
prostu są wynajęci ludzie, którzy za pieniądze – nie 
wiem, za jakie – w takim, a nie innym trybie może 
nie tyle potrafią udowodnić niekonstytucyjność, ile 
starają się udowodnić niekonstytucyjność poszcze-
gólnych przepisów.

No ale teraz podstawowa kwestia. Bo tak na-
prawdę te problemy wynikają z  podwójnego 
nadzoru, czyli też z podwójnego rodzaju odpo-
wiedzialności poszczególnych organów państwa. 
Z jednej strony samorząd, samorząd gminny, po-
wiatowy, mniej wojewódzki, odpowiada ze kwestie 
organizacyjne, finansowo-organizacyjne. Z drugiej 
strony za kwestie merytoryczne, powiedziałbym, 
czyli dydaktykę, wychowanie, opiekę nad dziećmi 
i młodzieżą, odpowiada państwo, a w terenie to 
państwo reprezentuje kurator oświaty. I pytanie 
jest takie: czy chcemy zachować ten podział, czy 
też nie? No, jeśli państwo nie chcecie go zachować, 
bo tak naprawdę ten podział krytykowaliście, to 
powiedzcie to wyraźnie. A jeśli chcecie, żeby ten 
podział został zachowany, no to jeśli jedna gru-
pa nadzorcza, czyli samorządowa, ma prawo, ma 
sankcje, jeśli w kwestiach związanych z organizacją 
oświaty – no, np. dach przecieka, nie ma możli-
wości prowadzenia zajęć w zwykły sposób – inge-
ruje samorząd, to dajcie też możliwość ingerencji 
i sankcje drugiej stronie, która ma nadzór pedago-
giczny. To jest podstawa. No, jak nie ma sankcji, to 
wtedy właśnie mamy Dobczyce i te konstytucyjne 
fajerwerki dla przedszkolaków. Nie ma innej moż-
liwości. No, jeśli prawo ma być stosowane, to musi 
być sankcja, taka czy inna.

A to jeszcze… Mam przykre, niestety, przeko-
nanie, że to po prostu się bierze ze złej… Chodzi 
o niektóre z tych osób, te oczywiście poważne, bo 
nie o występy aktorskie czy też te joke’i, przaśne 
dowcipy głoszone z tej mównicy. To się po prostu 
bierze ze złego zrozumienia w ogóle roli konsty-
tucyjnej samorządu. Samorząd nie jest organem 
autonomicznym. Samorząd w naszym ustroju, 
w naszej konstytucji nie ma żadnych uprawnień 
ustawodawczych ani sądowniczych, a tylko i wy-
łącznie wykonawcze. No niestety, tak jest, a może 
na szczęście, dla mnie na szczęście. Art. 163 konsty-
tucji mówi: samorząd terytorialny wykonuje zada-
nia publiczne – dodam, że wcześniej powiedziane 
jest, że w zakresie wykonawczym, w tym zakre-
sie władzy publicznej – niezastrzeżone przez kon-
stytucję lub ustawy, a więc także ustawami można 
to zrobić, dla organów innych władz publicznych. 
Czyli samorząd ma domniemanie kompetencji 

– w szczególności gminny, bo on jest podstawo-
wy, no ale w oświacie, tak jak powiedziałem, chodzi 
o każdy z poziomów samorządu – ale tylko tych, 
których nie wykonuje inna władza. I to wszystko, 
tyle i aż tyle. To oznacza, że…

(Sygnał timera)
…jeśli  przekazaliśmy ustawą nadzór 

pedagogiczny…
(Sygnał timera)
…w kwestii wychowania, dydaktyki i opieki nad 

dziećmi i młodzieżą państwu…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze…)
Już kończę, ostatnie zdanie.
Jeśli tak jest, to to oznacza, że państwo w tym 

zakresie ma monopol – powtórzę: monopol – oczy-
wiście także w zakresie tego, że mogą być szkoły 
niepubliczne czy też niepubliczne mające status 
publicznych… Ale w zakresie szkół publicznych 
i nadzoru pedagogicznego nad nimi monopol ma 
państwo. No, tak jest po prostu.

(Głos z sali: Nie wierzę, że pan to mówi, nie 
wierzę.)

No, to już pana problem.
A reasumując: jeśli ma to być nadzór realny, to 

te uprawnienia… albo też tę taką w pewnym sensie 
prowizorkę, na którą napotykały niektóre działa-
nia, no w pewnym sensie pozaprawne – chodzi o te 
Dobczyce słynne, o to wychowanie seksualne… No, 
to takie coś… Oczywiście możemy się na to godzić, 
że to będzie występować w naszej rzeczywistości…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, pan miał już…)

…ale uważam, że nie powinniśmy się na to go-
dzić. Wszystko inne to są didaskalia, zaś ta ustawa 
zawiera znacznie więcej artykułów, znacznie więcej 
przepisów – wszystkie korzystne dla rodziców i dla 
dzieci. I to jest najważniejsze. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 

Zdrojewskiego – 5 minut.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Już z miejsca.
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Ja muszę od razu na wstępie powiedzieć, że 
państwo senatorowie z PiS mnie przekonali: ta 
ustawa powinna być zdecydowanie odrzucona. 
Przekonali mnie na 2 sposoby. Po pierwsze, byli tak 
niekonsekwentni w argumentacji, że sami sobie za-
przeczali – wychodzili senatorowie i mówili, że au-
tonomia szkół nie jest zagrożona… Słyszycie? To do 
nas: autonomia szkół nie jest zagrożona. A potem 
wychodził następny senator i mówił: nie ma czegoś 
takiego jak autonomia szkół, jest autonomia uczel-
ni, ale nie szkół. Mamy także opinie, że ustawa jest 
nieczytana, w związku z tym opinie wypowiadane 
o niej są nieadekwatne. Po czym następuje wylicza-
nie zasług – w cudzysłowie – Narodowego Banku 
Polskiego, realizacje Centralnego Portu Lotniczego 
etc., etc., co zastępuje tak naprawdę prawdziwą ar-
gumentację, jaka powinna się tu pojawić.

To, co chcę powiedzieć w podsumowaniu i pro-
testując przeciwko wyrażonym opiniom, a muszę to 
powtórzyć: im mniej państwa, im mniej partyjnego 
państwa, ideologicznego państwa w szkole, tym dla 
szkoły lepiej. Mniej, a nie więcej biurokracji. Nie 
obciążajmy szkoły dodatkowymi czynnościami biu-
rokratycznymi. Uczyńmy szkołę miejscem szyb-
kiego reagowania na zdarzenia, które mają miejsce 
i w Polsce, i na świecie. Doprowadźmy do tego, aby 
szkoła była bardziej otwarta, a nie bardziej zabe-
tonowana. Chcę podkreślić, że pojęcia monopolu, 
nacjonalizacji, upaństwowienia nie są kategoriami 
wartości, za którymi Senat RP powinien się opo-
wiadać. Powinniśmy się starać, aby nasze modele 
edukacyjne były zróżnicowane, elastyczne, szybko 
reagujące, dające prawdziwe kompetencje, mniej 
obciążone rozmaitymi rygorami. I nie szukajmy 
pretekstów, bo tych pretekstów w tej debacie nie 
znaleźliśmy.

Przypomnę o argumentach, jakie padały: życze-
nia rodziców, aby więcej było ingerencji państwa, 
bo szkoła jest zagrożona. Jest zagrożona, ale przez 
państwo! Przez moment obserwowałem też dysku-
sje w kuluarach i jestem przekonany, że każdy, kto 
pomyślał, jak przebiegała ta debata, ile jest – kilka-
dziesiąt! – negatywnych opinii, musi się przynaj-
mniej wstrzymać, a nie głosować za przyjęciem bez 
poprawek tej ustawy, ustawy z tak licznymi wada-
mi. Przypomnę, jest blisko 60 negatywnych opinii. 
Negatywne są opinie Biura Legislacyjnego Senatu, 
druzgocące; negatywne są opinie Biura Analiz 
Sejmowych, druzgocące; opinie profesorów pra-
wa na naszych najlepszych – jesteśmy z nich dum-
ni – uczelniach są negatywne, druzgocące. Jeżeli 
jedna osoba mówi, że jesteś pijany, druga, piąta, 

siódma, dziesiąta, to czas się położyć. A mamy taką 
sytuację, w której mówimy nie o rzeczach trzecio-
rzędnych, tylko o absolutnie pierwszorzędnych 
– mówimy o oświacie, o dzieciach, o odpowiedzial-
ności. Bądźmy więc odpowiedzialni za te dzieci, za 
państwo, za edukację. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję…
Pan senator Marek Komorowski – 5 minut.

SENATOR 
MAREK KOMOROWSKI 

Dodatkowe 5 minut.
Sprowokował mnie pan senator Zdrojewski 

do wystąpienia, bo zarzucił… To ja mówiłem 
o  Narodowym Banku Polskim, o  Centralnym 
Porcie Komunikacyjnym, ale chciałbym tylko 
zwrócić uwagę panu senatorowi Zdrojewskiemu, 
że to nie była zastępcza argumentacja do procedo-
wanej ustawy, tylko była to reakcja na wystąpienie 
poprzedniego senatora – już nie będę tu wymie-
niał nazwiska – który zarzucił nieudolność rządu 
i zaproponował, żeby rząd podał się do dymisji. 
W związku z powyższym w ramach polemiki… 
Nie wiem, czy pan senator Zdrojewski był wtedy na 
sali, czy nie, ale w polemice do tamtego senatora, 
którego nazwiska nie będę tu wymieniał, na końcu 
argumentacji po prostu chciałem swoje stanowi-
sko, odwrotne do tego, które on prezentował, prze-
kazać. I po części to zrobiłem. To nie było z mojej 
strony jak gdyby zastępcze, nie znaczy, że nie mam 
nic do powiedzenia na temat tej ustawy itd., itd. 
Zapewne różnimy się poglądami na temat funk-
cjonowania szkoły. Pan senator ma taki pogląd, ja 
mam inny. Spotykam się w swoim środowisku, 
rozmawiam z ludźmi i oni też oczekują bezpiecz-
nej szkoły, nauczania na pewnym poziomie. Chodzi 
o to, żebyśmy wiedzieli, czego się naucza, a nie żeby 
było tak, że ktoś z czymś nowym wpadnie i coś tam 
będzie sobie realizował. Kończąc, jeszcze raz przed-
stawiam swoje stanowisko, jestem za poparciem tej 
ustawy. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Janusz Pęcherz, Ewa Matecka, Halina Bieda, 
Aleksander Szwed, Władysław Komarnicki, 
Danuta Jazłowiecka, Beniamin Godyla, Wojciech 
Ziemniak, Jolanta Hibner, Ryszard Majer, Gabriela 
Morawska-Stanecka, Marek Pęk, Artur Dunin zło-
żyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
W dyskusji senatorowie nie zgłosili wniosków 

o charakterze legislacyjnym, ale komisje przed-
stawiły odmienne wnioski. Proszę Komisję Nauki, 
Edukacji i Sportu, Komisję Obrony Narodowej oraz 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o ustosunkowanie się do przedsta-
wionych wniosków i przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu, czyli po przerwie o godzinie 16.00.

Teraz ogłaszam przerwę do godziny 16.00.
Proszę.

SENATOR SEKRETARZ 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Komunikat o posiedzeniu 3 połączonych ko-

misji: Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej oraz Komisji Obrony Narodowej. 
Posiedzenie w celu rozpatrzenia wniosków zgłoszo-
nych podczas trzydziestego szóstego posiedzenia 
Senatu odbędzie się 5 minut po ogłoszeniu przerwy 
w salach nr 176/179. Dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 23  
do godziny 16 minut 05)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-

nam, że kolejne posiedzenie Senatu planowane jest 
na dni 16 i 17 lutego 2022 r. Porządek obrad tego 
posiedzenia zostanie państwu oczywiście dostar-
czony drogą elektroniczną. Już jest 7 czy 8 aktów, 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

a może być jeszcze parę więcej, w tym chyba 2 pil-
ne, z trybem 14-dniowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 625 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 było za, 1 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 29)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Nauki, Edukacji i  Sportu, Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej oraz Komisji Obrony Narodowej, które 
ustosunkowały się do przedstawionych w toku deba-
ty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 613 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Bogdana 
Zdrojewskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Marszałku!
Wymienione przez pana marszałka komisje re-

komendują odrzucenie tego projektu bez popra-
wek. Głosy: 16 – za, 9 – przeciw, 2 senatorów się 
wstrzymało.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączo-

nych komisji, pana senatora Kazimierza Wiatra, 
o przedstawienie wniosku popartego przez mniej-
szość połączonych komisji.



157

36. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 4 lutego 2022 r.

Głosowania

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KAZIMIERZ WIATR 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Tak jak miałem to okazję wyrazić na początku 

rozpatrywania tego punktu jako sprawozdawca 
mniejszości, jest to ustawa ważna. Padały w cza-
sie debaty może nie liczne, ale ważne głosy, aby 
zawierzyć nauczycielom, aby zawierzyć dyrekto-
rom szkół. Tak, ja jestem za tym, żeby zawierzyć 
nauczycielom i żeby zawierzyć dyrektorom szkół 
– ale minimalne ograniczenia konieczne dla za-
chowania wspólnoty, dla zachowania spójności 
społecznej są niezbędne. Powstaje pytanie: w ja-
kim miejscu je, jako ustawodawcy, postawimy? 
Nie ma wątpliwości, że przekazywane w szkole 
treści powinny być zgodne z wolą rodziców, któ-
rzy mają do tego konstytucyjne prawo, a także 
dostosowane do wieku i dojrzałości emocjonalnej 
dzieci i młodzieży. Nie może być tak, że w szko-
łach bez wiedzy i zgody rodziców odbywają się 
tęczowe piątki.

W trakcie debaty zakwestionowano także pew-
ne treści…

(Głos z  sali: Panie Marszałku, debata już 
skończona!)

(Marszałek Tomasz Grodzki: Pan senator skła-
da sprawozdanie z prac komisji i mam nadzieję, 
że skupia…)

(Głos z sali: No ale…)
(Marszałek Tomasz Grodzki: …Sprawozdanie 

dotyczące wniosku popartego przez mniejszość 
połączonych komisji. Myślę, że pan senator, jako 
doświadczony wykładowca, profesor, skupi się na 
istocie tematu.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Półtorej godziny 
wykładu.)

Bardzo dziękuję panu marszałkowi.
Szanowni Państwo, w trakcie debaty kwestio-

nowano uwzględnianie osoby księdza kardynała 
Stefana Wyszyńskiego czy Jana Pawła II w podsta-
wie programowej, odsyłano nas do nauki religii. 
To o jaką naukę historii Polski XX w. chodzi? Kto 
budował niezależne społeczeństwo tamtego cza-
su? Kto był współautorem przemian 1989 r.? O jaką 
prawdę chodzi? Może o różne prawdy.

(Poruszenie na sali)
(Senator Stanisław Gawłowski: Poważne pyta-

nie mam. Było głosowanie czy była dyskusja?)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze, 

rozumiem, że mniejszość stawia wniosek o przy-
jęcie ustawy bez poprawek. Tak?)

Panie Marszałku, tam jest zegar. Mam jesz-
cze 9  minut i  40  sekund. Czy mogę ten czas 
wykorzystać?

(Głosy z sali: Nie, nie…)
(Głos z sali: Panie Marszałku, tego nie było na 

posiedzeniu komisji. O czym pan opowiada?)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Zegar został włą-

czony w tej chwili. Jeżeli uważa pan, że jest to nie-
zbędne do przedstawienia wniosku mniejszości, 
to przydzielam panu 7 minut, ponieważ 3 minuty 
już pan mówił.)

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. Myślę, że 
będzie krócej.

Najważniejsze jest zapewne to, że w tej usta-
wie porusza się wiele ważnych spraw, nie tylko tę 
jedną, na której skoncentrowaliśmy naszą uwagę. 
Wyliczałem je i omówiłem na początku naszej de-
baty: nauczanie zdalne, oddziały wojskowe, edu-
kacja kulturalna, podręczniki, System Informacji 
Oświatowej i wiele innych. 

Zapewne ustawa ta nie jest doskonała, ale 
nikt nie chciał jej poprawiać, dlatego ponawiam 
wniosek mniejszości połączonych komisji o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek. Bardzo dziękuję. 
(Oklaski)

(Głos z sali: Kompromitacja!)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję. Dziękuję panu senatorowi.
Czy pozostały senator sprawozdawca, pan se-

nator Janusz Pęcherz, który był sprawozdawcą 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Janusz Pęcherz: Nie. Dziękuję, Panie 
Marszałku.)

(Głos z sali: Brawo!)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
połączonych komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 
wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 30)

(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych 
ustaw.

Informuję, że porządek obrad trzydziestego 
szóstego 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 nie mogą 
być sprawy związane z bieżącym posiedzeniem 
Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszo-
nych oświadczeń, których treści nie można ustalić 
lub których wygłoszenie przez senatora nie było-
by możliwe w przysługującym na to czasie, czyli 
w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim 
nie przeprowadza się dyskusji.

Jako pierwszy do oświadczenia zapisał się pan 
senator Stanisław Gawłowski.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje pierwsze oświadczenie kieruję do pana 

premiera Mateusza Morawieckiego.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)
Pan premier Mateusz Morawiecki 4  lata 

temu był uczestnikiem ważnego wydarzenia 
w Szczecinie, bo przybijał tam młoteczkiem tabli-
cę do stępki pod wielki projekt rządu PiS, rządu, 
który zadeklarował budowę promów pasażerskich 
w Polsce. Dzisiaj wieści, informacje medialne mó-
wią o tym, że stępka ta została skierowana na złom. 
Polska Żegluga Bałtycka, a właściwie nie do końca…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 
Niemożliwe, Panie Senatorze.)

No, właśnie też jestem zaskoczony.
…wystawiła tęże stępkę na złom. Zapytano ileś 

firm, które zajmują się skupem złomu, za ile odku-
pią tęże stępkę. W związku z tym chciałbym zapy-
tać pana Mateusza Morawieckiego, jakie działania 
ma zamiar podjąć w sprawie dotyczącej osób, któ-
re doprowadziły do marnotrawstwa w wysokości 

ok. 15 milionów zł, bo tyle wydano na ten cały pic, 
hochsztaplerkę – właściwie nie wiem, jakiego 
ostrego słowa użyć – i marnotrawstwo, w sumie 
15 milionów zł. Jakie zamierza podjąć działania 
bezpośrednio w odniesieniu do ministrów, do mi-
nistra Gróbarczyka odpowiedzialnego za projekt, 
który właśnie kończy się na złomie? Czy ma za-
miar powiadomić prokuraturę? Jakie konsekwen-
cje zostaną wyciągnięte wobec innych osób, które 
odpowiadają za zmarnowanie 15 milionów zł? To 
pierwsze moje oświadczenie.

Drugie oświadczenie jest skierowane do mini-
stra zdrowia.

Otóż drożyzna, którą rząd nam zafundował, do-
tyczy wszystkich szpitali. Wszystkie szpitale, nawet 
po obniżce, którą wprowadzono przy okazji ustawy 
specjalnej dotyczącej gazu, i tak znacząco więcej 
zapłacą za energię cieplną czy energię elektryczną. 
Na przykładzie szpitala wojewódzkiego, jednego 
szpitala w Koszalinie, mogę powiedzieć, że do tej 
pory szpital płacił za energię elektryczną w grani-
cach 1 miliona 500 tysięcy. Po tych zmianach, które 
funduje rząd PiS, będzie płacił ok. 4 milionów zł 
rocznie tylko za energię elektryczną. Za energię 
cieplną, za gaz szacuje się, że ta kwota będzie na 
poziomie nawet do 10 milionów zł.

Chcę zapytać, w jaki sposób Narodowy Fundusz 
Zdrowia, minister zdrowia, ma zamiar zrefundo-
wać szpitalom te podwyższone koszty, bo szpitale 
nie są w stanie udźwignąć tak znacząco wysokich 
kwot zwiększających koszty funkcjonowania tychże 
instytucji. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę o zabranie głosu i złożenie oświadczenia 
panię senator Alicję Chybicką.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Moje oświadczenie skierowane jest do ministra 

zdrowia, a dotyczy chorych na raka wątrobowo-
komórkowego oczywiście w Polsce, którzy są w tej 
chwili nieprawidłowo leczeni.

Może parę słów na temat tego raka. Rak wątro-
bowokomórkowy, czyli hepatocellular carcinoma, 
skrótowo nazywany HCC, jest to nowotwór złośliwy 
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wątroby, który stanowi 80–90% wszystkich raków 
wątroby. Leczenie obejmuje: chirurgię, ablację, che-
moembolizację, radioterapię wyłącznie przerzutów. 
Chemioterapia nie jest zalecana ze względu na to, 
że chemioterapeutyki rozkładane są przez wątrobę.

Na świecie… Od razu powiem, że idea przyszła 
do mnie z Koalicji Hepatologicznej. Chorzy na he-
patocellular carcinoma zwrócili się z prośbą o ra-
tunek dla nich. Jest to 250 do 300 osób rocznie. 
Napisali, że mimo przełomu w leczeniu pacjentów 
z zawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym, 
który na naszych oczach dokonał się w ubiegłym 
roku, choroba ta jest nadal białą plamą na mapie 
onkologicznej w Polsce. Zgodnie z wytycznymi 
Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 
i rekomendacjami polskich ekspertów klinicznych 
nowa przełomowa terapia wykorzystująca atezolizu-
mab w skojarzeniu z bewacyzumabem powinna być 
standardem leczenia pierwszej linii. Dodam do tego, 
że są to leki szlaków sygnałowych. Atezolizumab to 
jest inhibitor licznych kinaz tyrozynowych, nato-
miast bewacyzumab to jest lek antyangiogenny. 
Jest to w tej chwili standard leczenia w pierwszej 
linii w Europie. Rocznie w Polsce zachorowuje 
na ten nowotwór od 2 do 3 tysięcy osób. Te osoby 
mogą być poddane terapiom, o których mówiłam, 
do przeszczepienia wątroby włącznie, ale od 250 do 
300 osób nie będzie miało, Panie Ministrze, szans na 
życie, jeśli ten lek nie zostanie zarejestrowany i nie 
będzie refundowany. Zarejestrowany jest on w 60 
krajach, a refundowany m.in. w Słowenii, Austrii, 
Niemczech, Danii czy Wielkiej Brytanii. Dlaczego 
Polska zawsze musi być w takich terapiach na sza-
rym końcu? Proszę, Panie Ministrze, o pochylenie 
się nad życiem i zdrowiem pacjentów i odpowiedź 
na pytanie, kiedy zarekomendowane przez europej-
skie gremia i polskich ekspertów leczenie będzie do-
stępne dla polskich chorych. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Jerzy Fedorowicz składa 

oświadczenie.

SENATOR 
JERZY FEDOROWICZ 

Dziękuję, Panie Marszałku.

Zwracam się do pana Tadeusza Kościńskiego, 
ministra finansów.

Odwiedzałem nowohuckie bary mleczne i kra-
kowskie bary mleczne razem z radnymi Łukaszem 
Sękiem i Bogusią Drabik. Odbyliśmy spotkania 
z mieszkańcami i z ludźmi, którzy korzystają z tych 
barów. Oto treść oświadczenia, które przekazuję 
panu ministrowi.

Panie Ministrze, z prośbą o pomoc zwrócili się 
do mnie przedsiębiorcy prowadzący bary mlecz-
ne i korzystający z nich mieszkańcy Krakowa. 
Obawiają się oni, że przy wysokiej inflacji i wzro-
ście kosztów funkcjonowania obecny poziom do-
tacji podmiotowej dla barów mlecznych nie jest 
wystarczający do ich dalszego funkcjonowania.

Bary mleczne od lat zapewniają ciepłe posiłki 
przede wszystkim osobom posiadającym niewiel-
kie dochody. Placówki te dzięki otrzymywanym do-
tacjom mogą zaproponować niższe, niedostępne 
w innych miejscach ceny.

W Nowej Hucie działają 4 takie miejsca, które 
przez lata wrosły w krajobraz dzielnicy i pozwalały 
wielu osobom na zakup posiłków. Niestety znaczny 
wzrost kosztów energii, gazu, pracy i produktów 
żywnościowych sprawia, że utrzymywanie takich 
barów staje się nieopłacalne. Właściciele nie mają 
środków, aby do nich dopłacać. Dotacja przedmio-
towa rok do roku wzrosła tylko o 0,5%, a inflacja 
w tym czasie wynosiła ok. 8%.

Bary mleczne cieszą się dużą popularnością. 
Największym problemem nie jest brak chętnych 
do zakupu posiłków, ale wzrost kosztów przy bra-
ku możliwości zrekompensowania tego podwyżką.

Apeluję do pana ministra o znaczne zwięk-
szenie dotacji podmiotowej dla barów mlecznych, 
minimum do poziomu inflacji w ostatnim czasie. 
Tylko to mogłoby zapewnić dalsze trwałe funkcjo-
nowanie tych jakże potrzebnych miejsc.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Beniamina Godylę.

SENATOR 
BENIAMIN GODYLA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
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Oświadczenia

Moje oświadczenie skierowane jest do pana 
Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki, 
i dotyczy sprzeciwu wobec obniżenia subwencji 
oświatowej na nauczanie języków mniejszości na-
rodowych i etnicznych na rok 2022.

Szanowny Panie Ministrze, wyrażam sta-
nowczy sprzeciw wobec zmniejszania subwencji 
oświatowej na nauczanie języków mniejszości na-
rodowych i etnicznych. Przyjęty projekt pozbawi 
wielu uczniów możliwości nauki języka niemiec-
kiego w województwie opolskim. Działanie to jest 
wielkim ciosem dla tutejszej mniejszości. Ta nie-
zrozumiała decyzja generuje daleko idące konse-
kwencje. Przede wszystkim uderza ona w dobre 
stosunki międzynarodowe z naszymi sąsiadami, 
o które w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie 
powinniśmy cały czas zabiegać. Przyjęta poprawka 
jest też ciosem dla samorządów, które przeznaczają 
środki na działalność niewielkich placówek edu-
kacyjnych. Ograniczenie ich finansowania może 
przyczynić się do zamknięcia wielu szkół i zwol-
nienia pracujących w nich nauczycieli.

Jako przewodniczący polsko-niemieckiej gru-
py senackiej w listopadzie 2021 r., podczas wizy-
ty w Niemczech zostałem zaproszony na spotkanie 
w Ministerstwie Edukacji Nadrenii Północnej-Westfalii 
oraz na pokazową lekcję nauczania języka polskie-
go. Przekonałem się osobiście, że władze Republiki 
Federalnej Niemiec pomagają naszym rodakom dbać 
o naszą kulturę, język i tradycję. Niestety przyjęty 
w Polsce projekt ograniczający prawa mniejszości 
może wywołać negatywne konsekwencje ze strony 
innych państw wobec naszych obywateli.

Na ręce pana ministra edukacji i nauki wraz 
z niniejszym oświadczeniem składam apel Sejmiku 
Województwa Opolskiego w tej sprawie, jeszcze 
raz wnosząc o zmianę decyzji i przywrócenie sub-
wencji oświatowej na nauczanie języków mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w 2022 r. Dziękuję. 
(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

senatora Stanisława Lamczyka.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Dziękuję, Panie Marszałku.

Szanowni Państwo, ja będę mówił na temat 
kolei. Jest marazm, źle się dzieje na polskiej ko-
lei. Trudno mówić, że polska kolej się rozwija. Jak 
wiemy, ceny biletów, koszty dla pasażerów zaczy-
nają rosnąć. Na niektórych odcinkach Intercity 
chce podnieść ceny biletów o 70%. Wpompowano 
w polską kolej, mówiąc kolokwialnie, duże pieniąż-
ki, ale efektów pasażerowie nie odczuwają. Spadł 
wskaźnik przewozu pasażerów, mieliśmy już 20% 
w stosunku do przewozów drogowych, a jest po-
niżej 10%. Podobnie w towarówce ten wskaźnik 
spadł – mieliśmy powyżej 20%, a mamy poniżej 
10%. Jest marazm, jest bałagan, brakuje współpra-
cy, pieniążki są źle zainwestowane, a inwestycje, 
które są, się przeciągają. I tak np. na linii Poznań 
– Warszawa remont miał trwać 2 lata, a trwa już 
5 lat. I będzie trwał chyba do 7 lat. Te pieniądze są 
niewspółmiernie duże.

Powiem jeszcze na temat kolei na Pomorzu. 
Linia nr 201, decyzja środowiskowa była w 2015 r., 
ale niestety z tej decyzji nie skorzystano. Chciano 
wydać nową decyzję… To linia Gdynia – Bydgoszcz. 
Niestety do dzisiejszego dnia nie ma tej decy-
zji, a planowany koszt inwestycji już nie wynosi 
2,5 miliarda zł, jak było do tej pory, tylko 12 mi-
liardów zł. Nie wiem, jak się inwestuje… W por-
cie w Gdynia inwestuje się duże pieniążki, a nie 
będzie jak tego towaru wywieźć. Podobnie z gdań-
skim portem. Chlubimy się nim, mówimy, że jest 
naszą potęgą, a zaczynamy przegrywać z porta-
mi zachodnimi. Ładunki z portów niemieckich do 
Pragi, na południe, z Zachodu są wożone w ciągu 7 
godzin do 10 godzin, natomiast z polskich portów 
są wożone do 12 dni. I ten przewóz kosztuje u nas 
prawie 1 tysiąc euro więcej. Przegrywamy, bo nie 
potrafimy ciągnąć długich składów, a Niemcy cią-
gną składy, które mają 750 m długości. U nas są 
wąskie gardła, które na to nie pozwalają.

Poza tym nie ma wspólnego biletu, który byłby 
takim magnesem, nie stworzono takiej szerokiej 
oferty przejazdów. Oczywiście są w Polsce miej-
sca, w których marszałkowie o to zadbali, takie jak 
chociażby aglomeracja łódzka, gdzie jest ten wspól-
ny bilet, który tam doskonale jest realizowany. Ale 
i jest dużo miejsc, w których to się nie udało. A mó-
wiono, że ten wspólny bilet, który miał być takim 
magnesem, będzie realizowany w całej Polsce.

Jest marazm, jest bałagan, duże pieniążki za-
inwestowane, a państwo polskie, które zainwesto-
wało takie pieniążki, nie potrafiło wyznaczyć celów 
dotyczących np. efektywności, np. tego, ilu pasaże-
rów chcemy przewozić. W tym roku przewieziono 
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240 milionów pasażerów. To może postawmy sobie 
za cel, żeby np. w 2030 r. to było 500 milionów pa-
sażerów. Niestety takich celów nie przedstawiono, 
jak również nie wyznaczono celów dotyczących ła-
dunków czy czasu przewozu. Te pieniążki po prostu 
zostaną zmarnowane. Trudno będzie to wszystko 
naprawić. Takich pieniążków jak te 76 miliardów… 
Taka sytuacja się już nie powtórzy. Strategia roz-
woju transportu, która jest, się nie sprawdza, po-
winna być dawno zmieniona, jak również strategia 
zrównoważonego rozwoju się nie sprawdza, bo wy-
nika z niej, że właśnie kolej nie ma się rozwijać, ona 
ma dojść do parametrów, jakie były przed pande-
mią, a to nie jest rozwój.

Powiem tylko, że nasi sąsiedzi rozwijają kolej. 
Przykładem są Czesi, u których ceny biletów spa-
dły, koszty dostępu do torów spadły, a u nas, nie-
stety, wszystko idzie w górę. Zmierza to wszystko 
w złym kierunku, doprowadzimy do marazmu. 
Kolej, jak widać, umiera. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Gawłowskiego.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rząd PiS uwielbia budować pomniki i rzeczy-

wiście w tym jest liderem nie tylko europejskim, 
ale światowym. Doszło jednak do sytuacji, w której, 

jak myślę, warto wybudować jeszcze jeden pomnik, 
tyle że tym razem rządowi, a właściwie organizacji, 
która się nazywa PiS, Prawo i Sprawiedliwość. Otóż 
dokładnie dzisiaj została wystawiona w Szczecinie 
na sprzedaż stępka, która jest doskonałym symbo-
lem tego rządu, rządu, który symbolizuje upadek, 
symbolizuje deklaracje bez pokrycia, symbolizuje 
oszustwa i kłamstwa.

W związku z tym chciałbym skierować swoje 
oświadczenie do Polaków, żebyśmy ufundowali po-
mnik, pomnik Polski w ruinie i ten pomnik, mający 
kształt tejże stępki, ustawili na ulicy Nowogrodzkiej 
przed siedzibą PiS. Bo rzeczywiście PiS zasługu-
je na to, żeby mieć szczególny symbol, symbol 
upadku, Polski w ruinie. Taką deklarację złoży-
li w 2015 r. i niestety skutecznie w tym kierunku 
podążają. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Brawo! Świetny 
pomysł. Brawo!)

(Rozmowy na sali)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Na tym zakończyliśmy oświadczenia.
Informuję, że protokół trzydziestego szóstego 

posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X ka-
dencji zostanie udostępniony senatorom w termi-
nie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam trzydzieste szóste posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską 
marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 33)
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36. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 20 stycznia oraz 4 lutego 2022 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik - + + + - + - - . - - + + + + - - - - -
  2 P. Arndt - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  3 W. Bernacki - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  4 H. Bieda - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  5 G. Bierecki - + - + - - - - - - - + + + + - . - - -
  6 P. Błaszczyk - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  7 R. Bober - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  8 J. Bogucki - + + + - + + - - - - + + + + - - - - -
  9 M. Borowski - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  10 B. Borusewicz - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  12 M. Bosacki - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  13 K. Brejza - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  14 M. Budner - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  15 J. Bury - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  16 J. Chróścikowski - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  17 A. Chybicka - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  18 L. Czarnobaj - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  19 G. Czelej - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  20 J. Czerwiński - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  21 D. Czudowska - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  22 W. Dobkowski - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  23 R. Dowhan - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  24 A. Dunin - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  25 W. Durlak - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  26 J. Fedorowicz - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  27 Z. Frankiewicz - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  28 E. Gawęda - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  29 S. Gawłowski - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  30 B. Godyla - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  31 S. Gogacz - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  32 M. Golba - . + + - + - . - . . . . + + - - - - -
  33 A. Gorgoń-Komor - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  34 T. Grodzki - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  35 J. Gromek - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  36 M. Gromko - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  37 J. Hamerski - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  38 J. Hibner - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  39 J.M. Jackowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? ?
  40 D. Jazłowiecka - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  41 M. Kamiński - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  42 S. Karczewski - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  43 K. Kleina - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  44 B. Klich - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  45 A. Kobiak - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  46 M. Koc - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  47 M. Kochan - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  48 A. Kołacz-Leszczyńska - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  49 W. Komarnicki - + + + + + + + + + . + + + - + + + + +
  50 M. Komorowski - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  51 W. Konieczny - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  52 T. Kopeć - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  53 M. Kopiczko - + - + - - - - - - - + + + + - - - - -
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36. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 20 stycznia oraz 4 lutego 2022 r.

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 W. Kraska - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  55 K. Kwiatkowski - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  56 S. Lamczyk - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  57 J.F. Libicki - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  58 M. Łuczak - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  59 J. Łyczak - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  60 R. Majer - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  61 B. Małecka-Libera - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  62 R. Mamątow - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  63 M. Martynowski - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  64 E. Matecka - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  65 A. Mężydło - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  66 G. Morawska-Stanecka - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  67 K. Mróz - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  68 B. Orzechowska - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  69 S. Ożóg - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  70 A. Pająk - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  71 J. Pęcherz - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  72 M. Pęk - + + + + + - - - - - + + + + - - - - -
  73 W. Piecha - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  74 M. Plura - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  75 A. Pociej - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  76 Z. Pupa - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  77 J. Rotnicka - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  78 J. Rusiecki - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  79 S. Rybicki - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  80 J. Sagatowska - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  81 J. Sekuła - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  82 M. Seweryński - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  83 W. Skurkiewicz - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  84 K. Słoń - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  85 L. Staroń - + + + + + + + + + + + + + ? + + + + +
  86 A. Szejnfeld - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  87 A. Szwed - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  88 R. Ślusarz - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  89 R. Świlski - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  90 D. Tobiszowska - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  91 W. Tyszkiewicz - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  92 K.M. Ujazdowski - + + + + + + + + + + + + + ? + + + + +
  93 J. Wcisła - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  94 K. Wiatr - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  95 J. Włosowicz - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  96 A. Zając - + + + - + - - - - - + + + + - - - - -
  97 J. Zając - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  98 B. Zdrojewska - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  99 B. Zdrojewski - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  100 W. Ziemniak - + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
 
  Głosujących 99 98 99 99 99 99 99 98 98 98 97 98 98 99 99 99 98 99 100 100
  Za 0 98 97 99 54 97 54 53 53 53 52 98 98 99 47 53 53 53 53 53
  Przeciw 99 0 2 0 45 2 45 45 45 45 45 0 0 0 50 46 45 46 46 46
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
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36. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 20 stycznia oraz 4 lutego 2022 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  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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36. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 20 stycznia oraz 4 lutego 2022 r.

     21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  54 W. Kraska - - + + - - + . . .
  55 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + +
  56 S. Lamczyk + + + + + + + + + +
  57 J.F. Libicki + + + + + + + + + +
  58 M. Łuczak - - + + - - + + + -
  59 J. Łyczak - - + + - - + + + -
  60 R. Majer - - + + - - + + + -
  61 B. Małecka-Libera + + + + + + + + + +
  62 R. Mamątow - - + + - - + + + -
  63 M. Martynowski - - + + - - + + + -
  64 E. Matecka + + + + + + + + + +
  65 A. Mężydło + + + + + + + + + +
  66 G. Morawska-Stanecka + + + + + + + + + +
  67 K. Mróz - - + + - - + + + -
  68 B. Orzechowska - - + + - - + + + -
  69 S. Ożóg - - + + - - + . + -
  70 A. Pająk - - + + - - + + + -
  71 J. Pęcherz + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk - - + + - - + + + -
  73 W. Piecha - - + + - - + + + -
  74 M. Plura + + + + + + + + + +
  75 A. Pociej + + + + + + + + + +
  76 Z. Pupa - - + + - - + + + -
  77 J. Rotnicka + + + + + + + + + +
  78 J. Rusiecki - - + + - - + + + -
  79 S. Rybicki + + + + + + + + + +
  80 J. Sagatowska - - + + - - + + + -
  81 J. Sekuła + + + + + + + + + +
  82 M. Seweryński - - + + - - + + . -
  83 W. Skurkiewicz - - + + - - + + + -
  84 K. Słoń - - + + - - + + + -
  85 L. Staroń + + + + - . + + + -
  86 A. Szejnfeld + + + + + + + . + +
  87 A. Szwed - - + + - - + + + -
  88 R. Ślusarz - - + + - - + + + -
  89 R. Świlski + + + + + + + + + +
  90 D. Tobiszowska - - + + - - + + + -
  91 W. Tyszkiewicz + + + + + + + . + +
  92 K.M. Ujazdowski + + + + + + + + + +
  93 J. Wcisła + + + + + + + + + +
  94 K. Wiatr - - + + - - + + + -
  95 J. Włosowicz - - + + - - + . + -
  96 A. Zając - - + + - - + + + -
  97 J. Zając + - + + + ? + + + ?
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + +
  99 B. Zdrojewski + + + + + + + + + +
  100 W. Ziemniak + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 100 100 99 100 100 98 100 92 96 97
  Za 53 52 99 100 52 51 100 92 95 51
  Przeciw 47 48 0 0 48 46 0 0 1 45
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku!
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych doty-

czących przelotu pasażera dostosowuje polski porządek prawny do wymogów 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2016 r. Aby wprowadzić to roz-
porządzenie do polskiego prawa, polski parlament przyjął stosowną ustawę 
w 2018 r.

W ustawie z 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu 
pasażera zawarto zasady, warunki, czas przekazywania przez przewoźników 
lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera oraz przetwarzania tych da-
nych w celu wykrywania i zwalczania przestępstw o charakterze terrorystycz-
nym i innych przestępstw lub przestępstw skarbowych, oraz zapobiegania im 
i ścigania ich sprawców. 

Zebrane dane, takie jak imiona i nazwiska pasażerów, daty rezerwacji 
i trasy przelotów, przekazuje się do Krajowej Jednostki do spraw Informacji 
o Pasażerach. Tą jednostką jest Straż Graniczna. Obowiązek przekazywania 
tych informacji przez linie lotnicze jest bardzo ważny i potrzebny. W miarę moż-
liwości trzeba zapewnić jak największe bezpieczeństwo pasażerom i naszemu 
krajowi. Nowelizacja tej ustawy dotyczy ustanowienia krajowych ram prawnych 
w kwestii przepisów sankcyjnych w stosunku do przewoźników, którzy nie prze-
kazują wymaganych danych zgodnie z obowiązującymi regułami. Z 3 do 5 lat 
ma zostać wydłużony okres przedawnienia nałożonych administracyjnie kar 
finansowych na przewoźników lotniczych, którzy nie wywiązali się z obowiązku 
przekazania danych dotyczących przelotu pasażera. Uprawnione organy zyska-
ją więcej czasu na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i w razie potrzeby 
ukaranie przewoźników, nim przedmiotowe naruszenie ulegnie przedawnieniu. 

Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy sprawią, że komendant główny 
oraz komendant oddziału Straży Granicznej będą mogli decydować o nałożeniu 
kary pieniężnej za niedostarczone informacje. Kary za nieprzekazanie danych 
za każdy lot są bardzo dotkliwe. To kwota od 5 do 40 tysięcy zł, w zależności od 
tego, czy chodzi o listę rezerwacyjną, czy po odprawie. Postępowaniem ma zo-
stać objęte więcej niż jedno naruszenie, natomiast jedna decyzja ma odnosić 
się do wielu naruszeń. Według projektodawcy wprowadzenie tych zmian ma 
poprawić skuteczność i prowadzenie postępowań wobec przewoźników, którzy 
dopuścili się znacznej liczby naruszeń nawet w krótkim czasie.

Proponowane regulacje mają na celu poprawę skuteczności działań i pro-
wadzenie postępowań w przypadku niedopełnienia wymaganych obowiązków 
przez podmioty do tego zobligowane.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wprowadzenie ustawy o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych doty-

czących przelotu pasażera jest konieczne. Ustala ona ramy prawne możliwo-
ści rozłożenia w dłuższym czasie nakładanych na przewoźników lotniczych 
administracyjnych kar finansowych za naruszenie obowiązków związanych 
z przekazywaniem danych pasażera oraz ograniczenia istniejących w tym za-
kresie obowiązków administracyjnych poprzez skumulowanie prowadzonych 
postępowań.

Jest pytanie, czy tak duża ilość nałożonych kar, na przeszło 4 miliardy zł, to 
wynik lekceważącego podejścia przewoźników, czy niezrozumienia obowiązu-
jących przepisów. Pytam także, czy służby państwowe czekały na naliczenie 
wielokrotności kar dla jednego przewoźnika, co wiąże się z dużymi problemami, 
szczególnie w okresie szalejącej pandemii i kryzysu w branży przelotów pasażer-
skich. Pytanie, na które nie uzyskałem odpowiedzi, dotyczy sytuacji w innych 
krajach, tego, czy obowiązujące tam przepisy były klarowne, a jeżeli nie, to czy 
również nałożono tak dużo kar administracyjnych.

Spoglądając na obecną sytuację w branży, jestem za wydłużeniem rozstrzy-
gnięcia tego bardzo poważnego problemu aż do wydania decyzji dla polskiego 
rządu przez odpowiednie organy Unii Europejskiej.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pa-

sażera zawiera jedynie 3 artykuły i dotyczy małego fragmentu ustawy matki, 
która weszła w życie 9 maja 2018 r. i dotyczyła wdrożenia dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wy-
korzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR), w celu 
zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich 
wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich 
ścigania.

Zgodnie z tamtą ustawą stworzono podstawy do funkcjonowania systemu 
przetwarzania danych dotyczących lotów pasażera oraz jednocześnie, zgodnie 
z wymogami prawa unijnego, zabezpieczono wykonanie tych obowiązków przez 
przewoźników lotniczych poprzez wprowadzenie administracyjnych kar pie-
niężnych nakładanych przez komendanta głównego Straży Granicznej. Dzisiaj, 
według danych rządowych, Polska należy do czołówki państw członkowskich 
zarówno pod względem liczby przewoźników przekazujących dane PNR do JIP, 
jak i procentu pasażerów, których dane trafią do bazy. Do Krajowego Systemu 
Informatycznego PNR podłączonych jest 152 przewoźników obsługujących łącz-
nie 99% międzynarodowych przewozów pasażerskich. Można zatem stwierdzić, 
że cel ustawowy został osiągnięty, a więc można zadać pytanie: po co debatuje-
my dzisiaj nad tą zmianą?

Otóż okazało się, że w początkowej fazie uruchamiania systemu, tj. od dnia 
wejścia w życie ustawy i przez pierwszy okres jej funkcjonowania, odnotowa-
no 109 tysięcy 897 lotów, w przypadku których przedmiotowy obowiązek nie 
został dopełniony, co spowodowało, że komendant główny Straży Granicznej 
wszczął postępowanie administracyjne przeciwko przewoźnikom lotniczym, 
wydał odpowiednie decyzje administracyjne i nałożył kary pieniężne. Zgodnie 
z ustawą rozpiętość grożących z tego tytułu kar za każdy pojedynczy lot wynosi 
od 5 tysięcy zł do 40 tysięcy zł. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 64 pkt 1 usta-
wy przewoźnik lotniczy, który nie przekazuje danych PNR do JIP w terminie, 
o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, podlega administracyjnej karze pienięż-
nej w wysokości 20 tysięcy zł, a suma kar grożących przewoźnikom za wyżej 
wskazany okres wynosi co najmniej 2 miliardy 197 milionów zł – a przewoźnicy 
wykonujący loty rejsowe powinni przekazać dane PNR do JIP dwukrotnie, tzn. 
między czterdziestą ósmą a dwudziestą czwartą godziną przed planowanym 
rozpoczęciem lotu PNR, a także po zakończeniu odprawy biletowo-bagażowej 
i wejściu pasażerów na pokład statku powietrznego, kiedy nie mogą już go opu-
ścić przed jego startem, a inni pasażerowie nie mogą wejść na pokład – to można 
mówić w sumie o karach w granicach 4 miliardów zł.
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Ustawodawca uznał, że biorąc pod uwagę obecną i prognozowaną kondycję 
finansową przewoźników lotniczych, jest zasadne wprowadzenie możliwości 
rozłożenia w dłuższym czasie nakładania na przewoźników lotniczych admini-
stracyjnych kar finansowych, a dodatkowo zaproponował skumulowanie obo-
wiązków administracyjnych w taki sposób, żeby jednostka uprawniona, jaką 
jest Straż Graniczna, mogła te postępowania prowadzić w sposób bardziej efek-
tywny. Propozycja uchylenia w tym zakresie art. 70 ustawy ma na celu przede 
wszystkim realizację przepisu art. 189g kodeksu postępowania administra-
cyjnego w takim zakresie, aby okresy przedawnienia były ustalane w oparciu 
o przepisy, które będą obowiązywały w dniu przedawnienia naruszenia. Ponadto 
w ustawie umożliwiono przekazanie nie tylko na rzecz komendanta główne-
go Straży Granicznej, lecz również na rzecz właściwego komendanta oddziału 
Straży Granicznej takiego postępowania. To, zdaniem ustawodawcy, może uela-
stycznić wykonywanie zadań w tym zakresie i może mieć istotne znaczenie, 
w sytuacji kiedy naruszenia w krótkim okresie byłyby znaczące. Ponadto umoż-
liwiono, aby jednym postępowaniem objąć więcej niż jedno naruszenie i tym 
samym umożliwiono wydanie jednej decyzji w odniesieniu do wielu naruszeń.

Analizując te zapisy ustawowe, nie mogę jakoś dostrzec pomocy dla przewoź-
ników, o których w uzasadnieniu do ustawy mówi ustawodawca. Oczywiście moż-
na zawsze uzasadniać, że rozłożenie zobowiązań na raty jest pomocą, w dodatku 
pomocą publiczną, ale zapłacenie kar, w dodatku tak wysokich – pytanie, czy 
adekwatnych – będzie dla wielu przewoźników zagrożeniem dla ich funkcjono-
wania. Przecież chodziło o osiągnięcie celu założonego w dyrektywie i on został 
osiągnięty. Dyrektywa nie narzucała Polsce sposobu osiągnięcia tego celu, nie 
określała wysokości kar za naruszenie wymogów ustawowych, a to wszystko zo-
stało zaproponowane w ustawie i przegłosowane w naszym parlamencie. Śmiem 
twierdzić, że wielu parlamentarzystów nie zastanowiło się ani przez chwilę, za ja-
kimi rozwiązaniami głosuje i jakie mogą być konsekwencje ich głosu w przyszłości.

Dzisiejsze rozwiązania przesuwają problemy przewoźników w czasie, ale 
wcale ich nie rozwiązują, a jeszcze zwiększają pewność nieuchronności wyeg-
zekwowania kary administracyjnej. Może też nie pochyliłbym się nad zapisami 
tej zmiany ustawowej, gdybym nie przeczytał dokładnie rządowego uzasad-
nienia do niej, głównie w zakresie rozwiązania tego problemu w innych kra-
jach. Otóż według danych Straży Granicznej w IV kwartale 2020 r. 20 państw 
spośród wszystkich państw członkowskich UE nie nałożyło żadnej kary finan-
sowej na przewoźników lotniczych w związku z niedopełnieniem obowiązku 
terminowego przekazania danych PNR. Są to: Łotwa, Bułgaria, Niemcy, Czechy, 
Irlandia, Węgry, Luksemburg, Holandia, Grecja, Słowacja, Austria, Belgia, Cypr, 
Finlandia, Francja, Hiszpania, Malta, Słowenia, Szwecja i Włochy. Kary takie 
nałożyła Rumunia – na 2 przewoźników po 5 tysięcy 230 euro, oraz Litwa – na 
1 przewoźnika w wysokości 80 tysięcy euro. W przypadku pozostałych państw, 
tj. Chorwacja, Dania, Portugalia i Estonia, brakuje w tym przedmiocie danych.

Wynika z tego, że Polska w tych rozwiązaniach jest bardziej święta niż sam 
papież. Może powinna także tak postępować w sytuacjach, w których wypełnia 
obowiązki dyrektyw i nie narzucać kar na podmioty borykające się z kłopota-
mi finansowymi utrzymania swoich firm, w szczególności w dobie pandemii? 
Może rząd powinien zaproponować rozwiązania ustawowe obniżające wysokość 
naliczonych kar lub całkowitą abolicję w tym zakresie? Wydaje się, że takie roz-
wiązanie poparłoby dzisiaj wielu.

Nie poprę tych zmian ustawowych i będę przeciwny ich wprowadzeniu. 
Oczekuję na nową propozycję rządową wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom 
przewoźników lotniczych. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowa nowelizacja ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu 

pasażera nakłada na przewoźników obowiązek przesyłania do straży granicz-
nych listy PNR (Passenger Name Record) dwa razy. Pierwsze przekazanie danych 
musi odbyć się do maksymalnie 24 godzin przed lotem, natomiast drugie – po 
zakończeniu odprawy i udaniu się pasażerów na pokład statku. W przypadku 
niedopełnienia tego obowiązku nowela pozwala na nałożenie kar finansowych 
do 40 tysięcy zł. Oznacza to, że gdy przewoźnik nie dopełni obowiązku, może 
otrzymać po 20 tysięcy zł kary za brak przekazania którejkolwiek z tych list. 
Za nałożenie kar odpowiedzialny będzie komendant główny Straży Granicznej, 
bez możliwości umarzania. Nowelizacja ta powstała z powodu niedopełniania 
obowiązku przez przewoźników. Skala jest taka, że według wyliczeń suma kar 
mogłaby wynieść ponad 4 miliardy zł.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji: „Projekt zakłada ustanowienie 
krajowych ram prawnych wprowadzających możliwość rozłożenia w dłuższym 
czasie nakładania na przewoźników lotniczych administracyjnych kar finanso-
wych za naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem danych PNR 
oraz ograniczenie istniejących w tym zakresie obowiązków administracyjnych 
przez skumulowanie prowadzonych postępowań.

Propozycja uchylenia art. 70 ustawy ma na celu wprowadzenie po wejściu 
w życie projektowanej ustawy okresu przedawnienia wynikającego z ogólnych 
zasad, tj. z przepisu art. 189g §1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), zwanego dalej «KPA». Tym samym określono, 
że okresy przedawnienia będą ustalane w oparciu o przepisy, które będą obo-
wiązywały w dniu przedawnienia naruszenia. Proponowana zmiana, oprócz 
tego, że zabezpieczy prawidłowy tok postępowań, w szczególności w przypadku 
spraw szczególnie skomplikowanych, to także rozłoży w czasie obciążenia finan-
sowe wynikające z nakładania administracyjnych kar pieniężnych na przewoź-
ników lotniczych, którzy dopuścili się znacznej liczby naruszeń. W przypadku 
pozostawienia dotychczasowych regulacji dotyczących terminu przedawniania 
w aktualnym brzmieniu przewoźnikom grozi nałożenie w najbliższym, krótkim 
czasie kar opiewających na znaczne kwoty. Oznacza to, że kary będą musiały, 
z uwagi na upływający termin przedawnienia, zostać nałożone już w najbliż-
szym czasie, kiedy branża lotnicza dopiero zaczęła wychodzić z zapaści zwią-
zanej z pandemią”. Dziękuję bardzo.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 36. posiedzenia Senatu

176

36. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 20 stycznia oraz 4 lutego 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senator Haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana ustawa o dokumentach paszportowych dotycząca budowy no-

wego Rejestru Dokumentów Paszportowych realizowanego w ramach projektu 
„Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych”, który prowadzi w konsekwencji do 
połączenia najważniejszych polskich rejestrów (w tym m.in. rejestru PESEL, 
Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego czy Rejestru Danych 
Kontaktowych), znajduje swoje pozytywne uzasadnienie. Wydaje się, że dzięki 
wprowadzeniu zawartych w ustawie zapisów realizacja wielu spraw obywateli 
związanych z szeroko rozumianą administracją przebiegać będzie sprawniej 
i bez zbędnej zwłoki.

Niemniej jednak chcę zwrócić szczególną uwagę na zapisy ustawowe doty-
czące procedury wydawania paszportów dzieciom, które w moim odczuciu po-
winny być doprecyzowane bądź zmienione. Moja uwaga dotyczy tych sytuacji, 
w których prawni opiekunowie dziecka – obywatela Polski urodzonego poza te-
rytorium naszego kraju są osobami tej samej płci. Uważam, że w tym zakresie 
konieczne jest wprowadzenie zmian, bowiem żadne dziecko z polskim obywa-
telstwem nie może otrzymać odmowy uzyskania paszportu ze względu na stan 
cywilny czy płeć rodziców.

Wyjaśnienia w tej sprawie pana wiceministra Pawła Szefernakera, który 
zapewnił, że „w Polsce nikt nie jest wykluczony bez względu na to, w jakiej ro-
dzinie żyje, ponieważ od pewnego czasu w urzędach stosowana jest praktyka, 
dzięki której każdy obywatel otrzymuje dokument, niezależnie od tego, co ma 
zapisane w zagranicznym akcie urodzenia”, jest dla mnie mało wiarygodna, 
bowiem nie można uznać ważności i wyższości stosowania dotychczasowych 
praktyk urzędowych nad zapisami ustawowymi.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o dokumentach paszportowych stawia za cel utworzenie Rejestru 

Dokumentów Paszportowych, który ma zastąpić dotychczasową Centralną 
Ewidencję Wydanych i  Unieważnionych Dokumentów Paszportowych, 
CEWiUDP, oraz lokalne ewidencje. Zmiana pozwoli na ujednolicenie systemu. 
Niemniej jednak należy pamiętać, jak istotną kwestią w dzisiejszych czasach 
jest cyberbezpieczeństwo. Wynika to z tego, że system danych paszportowych 
będzie funkcjonował w ogólnym systemie rejestrów państwowych.

Proponowana zmiana przyczyni się do tego, że wniosku o paszport nie będzie 
trzeba wypełniać w formie papierowej. Urzędnik wygeneruje wniosek, a oby-
watel podpisze się na nim przy użyciu podpisu cyfrowego. Uruchomione zosta-
ną także nowe usługi elektroniczne, m.in. możliwość sprawdzenia ważności 
paszportu czy unieważnienia paszportu po utraceniu go przez posiadacza, co 
w dzisiejszych czasach nowych technologii jest bardzo wygodne dla obywateli.

Niestety, podkreślić należy, iż ustawa ta dość mocno utrudnia uzyskanie 
paszportu przez dzieci będące polskimi obywatelami, w których zagranicznych 
aktach urodzenia wpisani są rodzice tej samej płci. Co więcej, należy podkreślić, 
iż TSUE w poprzednim roku wydał wyrok, który nakazuje państwom członkow-
skim wydanie paszportu dzieciom par jednopłciowych. Taki obowiązek mają 
nawet państwa, które nie dopuszczają małżeństw jednopłciowych ani związków 
partnerskich, takie jak Polska. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem ustawy o dokumentach paszportowych jest kompleksowe uregulowa-

nie sposobu realizacji spraw paszportowych: wydawania paszportu, ubiegania 
się o dokument, a w szczególności zapewnienie jego bezpieczeństwa. Zgodnie 
z ustawą m.in. zniknie papierowa wersja wniosku oraz powstanie nowy Rejestr 
Dokumentów Paszportowych.

Po dyskusji na posiedzeniu komisji nad propozycją poprawek Biura 
Legislacyjnego, w kilku punktach zaakceptowaną przez stronę rządową, w peł-
ni zgadzam się z procedowaną ustawą i przegłosowanymi poprawkami. Będę 
głosował za przyjęciem ustawy.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o dokumentach paszportowych w sposób jednoznaczny doprecyzo-

wuje wszystkie kwestie w zakresie otrzymywania dokumentów paszportowych 
przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, znacznie upraszczając i przyspiesza-
jąc procedurę ubiegania się o dokument, a także eliminując przepisy budzące 
wątpliwości interpretacyjne, dlatego jestem za jej przyjęciem.

Budowa systemu rejestrów państwowych jest ważnym projektem, dzięki 
któremu poszerzeniu ulegnie katalog spraw, które mogą zostać zrealizowane 
drogą elektroniczną bez względu na miejsce inicjowania owej sprawy. Z kolei 
stworzenie Rejestru Dokumentów Paszportowych jest jednym z kluczowych 
założeń projektu RSRP ze względu na fakt, iż paszport jest drugim, obok dowo-
du osobistego, dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz obywatelstwo 
jego posiadacza. W związku z powyższym przepisy regulujące kwestie wydania 
wymienionych dokumentów powinny być jasne, klarowne, a także powinny za-
pewniać zgodność danych z Rejestrem Stanu Cywilnego, Rejestrem Dowodów 
Osobistych, a także Rejestrem PESEL. Obecny dualizm systemu paszportowego 
wiąże się z koniecznością niezwłocznego przekazywania przez organy paszpor-
towe danych, co wiąże się zarówno z dłuższym okresem załatwienia ostatecznie 
sprawy, jak i z ryzykiem pomyłek. Nadto generuje większe koszty. 

Scentralizowany Rejestr Dokumentów Paszportowych zastępujący obecny 
system nie tylko uprości proces realizacji spraw paszportowych obywateli pol-
skich, ale też zapewni realizację innych dodatkowych usług, m.in. umożliwi in-
ternetową weryfikację ważności paszportu, weryfikację poprawności danych 
zgromadzonych w rejestrze paszportowym czy też zapewni bieżące informowa-
nie obywateli o gotowości paszportu do odbioru, zagwarantuje również możli-
wość natychmiastowego zgłoszenia utraty paszportu. Dużym udogodnieniem 
będzie odejście od składania wniosku w formie papierowej na rzecz zautomaty-
zowanego procesu sporządzania wniosku o wydanie dokumentu paszportowego 
w postaci dokumentu utrwalonego. Nie będzie konieczne bezwzględne legitymo-
wanie się ważnym paszportem lub dowodem osobistym przez osoby zamieszku-
jące w Rzeczypospolitej Polskiej i ubiegające się o dokument paszportowy przed 
wojewodą, jeśli tożsamość wnioskodawcy będzie można beż żadnych wątpli-ą, jeśli tożsamość wnioskodawcy będzie można beż żadnych wątpli-, jeśli tożsamość wnioskodawcy będzie można beż żadnych wątpli-
wości ustalić na podstawie informacji zawartych w odpowiednich systemach.

Dzięki nowym przepisom zrealizowane zostaną oczekiwania polskiego spo-
łeczeństwa odnośnie do uproszczenia i przyspieszenia procesu ubiegania się 
o dokument paszportowy, wzmocnione zostanie bezpieczeństwo wydawania do-
kumentów paszportowych, a do wdrożenia procedowanych przepisów wykorzy-
stane będą nowoczesne sposoby komunikacji oraz technologii informatycznych.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dyskutujemy dzisiaj nad całkowicie nową ustawą o dokumentach pasz-

portowych. Obowiązująca ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach pasz-
portowych została uchwalona w związku z wynikającą z regulacji unijnych 
koniecznością wprowadzenia do polskich paszportów danych biometrycznych, 
tj. wizerunku twarzy i odcisków linii papilarnych palców. Przedmiotowy akt 
był wielokrotnie nowelizowany, ale mimo dokonanych zmian w sferze szeroko 
rozumianych ułatwień dla obywatela na gruncie obowiązujących przepisów 
nie udało się sprostać wszystkim oczekiwaniom społecznym wynikającym ze 
zmieniających się uwarunkowań społeczno-prawnych.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat znacznym zmianom uległ proces mi-
gracji obywateli, który obecnie nie polega wyłącznie na zmianie stałego miejsca 
zamieszkania, ale w dużej mierze wynika z potrzeb turystycznych i realizacji 
obowiązków zawodowych obywateli polskich. Wreszcie istotnym zmianom ule-
gło podejście w relacjach administracja – obywatel. Obecnie skupiamy się na 
dążeniu do maksymalnego uproszczenia procedur administracyjnych i ich in-
formatyzacji. Obywatele jako konsumenci usług publicznych oczekują sprawnej, 
nowoczesnej i szybkiej obsługi, maksymalnego uproszczenia procedur admi-
nistracyjnych, a także uwzględnienia indywidualnych potrzeb każdego z nich.

Mając na względzie wymienione okoliczności, w tym potrzebę realizacji ocze-
kiwań społecznych w zakresie dostępności dokumentów paszportowych oraz po-
trzebę wzmocnienia bezpieczeństwa wydawanych dokumentów paszportowych, 
rząd uznał za niezbędne dokonanie zasadniczych zmian w systemie wydawania 
dokumentów paszportowych, które usprawnią i uproszczą proces ubiegania się 
o dokument, a także zwiększą jego bezpieczeństwo, i zaproponował szereg roz-
wiązań, które wydają się bardzo racjonalne i godne poparcia.

Najważniejsze rozwiązania, na które warto zwrócić uwagę, są następujące. 
Budowa nowego Rejestru Dokumentów Paszportowych i likwidacja Centralnej 
Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych. Nowy 
centralny rejestr umożliwi szybszy obieg informacji, zapewni referencyjność 
danych i dostęp do aktualnych danych wszystkim organom paszportowym. 
Przede wszystkim organy te zyskają dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych, 
Rejestru Stanu Cywilnego i rejestru PESEL.

Wprowadzanie danych do rejestru bezpośrednio za pomocą odpowiedniej 
aplikacji, a nie, tak jak ma to miejsce obecnie, za pośrednictwem baz lokalnych. 
Ograniczy to powielanie danych osobowych gromadzonych w kilku rejestrach. 
Zmiana sposobu składania wniosku o wydanie dokumentu paszportowego 
umożliwi odstąpienie od papierowej wersji wniosku o wydanie dokumentu pasz-
portowego na rzecz elektronicznego wniosku.
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Ułatwienie potwierdzania tożsamości i obywatelstwa. Przewiduje się urucho-
mienie następujących usług elektronicznych: weryfikacja ważności paszportu 
– po wpisaniu danych konkretnego dokumentu paszportowego będzie można 
uzyskać informację, czy dokument ten jest ważny, czy nie; sprawdzanie danych 
osobowych – obywatel będzie miał wgląd do swoich danych osobowych w RDP 
oraz do informacji o wydanych mu dokumentach paszportowych; unieważnienie 
paszportu – posiadacz, który utracił dokument paszportowy, będzie mógł zgło-
sić jego utratę, a zgłoszenie takie będzie skutkować automatycznym unieważ-
nieniem tego dokumentu w RDP; powiadamianie obywatela za pośrednictwem 
Rejestru Danych Kontaktowych o zmianach statusu dokumentu paszportowego 
– wysyłanie do obywateli powiadomień, np. o zbliżającym się terminie utraty 
ważności, o unieważnieniu, o możliwości odbioru dokumentu; wniosek o wyda-
nie paszportu dla dziecka – matka i ojciec, opiekunowie, będą mieli możliwość 
złożenia wniosku o wydanie paszportu dla dziecka, które nie ukończyło 12 lat; 
zgoda rodzica na paszport dla dziecka – matka lub ojciec, opiekunowie, będą 
mieli możliwość wyrażenia zgody na wydanie paszportu dla dziecka, a zgoda 
trafi do organu paszportowego.

Kolejne zmiany są następujące: uszczegółowienie przepisów ustawy w za-
kresie budowy książeczek paszportowych i zakresu danych w dokumentach 
paszportowych; ujednolicenie granicy wiekowej 12 lat, związanej z terminem 
ważności paszportu i koniecznością składania podpisu; usystematyzowanie 
opłat paszportowych i jednoczesne określenie katalogu osób uprawnionych do 
obniżonej opłaty paszportowej po stronie obywatela; uproszczenie procedury 
ubiegania się o drugi paszport – całkowicie przeniesienie zadania obsługi wy-
dawania drugich paszportów do wojewodów i konsulatów; wydłużenie okresu 
ważności drugich paszportów do 3 lat.

Następna zmiana to wydawanie paszportów tymczasowych przez mini-
stra spraw wewnętrznych i administracji z uwagi na ważny interes państwa. 
Paszporty tymczasowe w kraju z urzędu wydawał będzie wojewoda lub minister 
spraw wewnętrznych i administracji. Pojawi się możliwość wydania paszportu 
tymczasowego osobie, która już dysponuje ważnym dokumentem paszporto-
wym. Zmiana ta dotyczy sytuacji osób przebywających za granicą, które prze-
kroczyły granicę na podstawie dowodu osobistego i podczas podróży go utraciły, 
a jednocześnie mają wydany paszport, tylko nie dysponują tym dokumentem 
w czasie podróży. Pozwoli to na wydanie paszportu tymczasowego umożliwia-
jącego powrót do kraju, miejsca stałego pobytu, bez konieczności unieważniania 
paszportu. Nastąpi poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do posiada-
nia paszportu tymczasowego. Umożliwia się wydanie paszportu tymczasowego 
osobom małoletnim, które w związku z kontynuacją nauki, rozwojem indywi-
dualnych umiejętności lub koniecznością zapewnienia im opieki muszą pilnie 
wyjechać za granicę. Zmiana ta ma na celu umożliwienie wydania paszportu 
tymczasowego małoletnim w sytuacji wyjazdu, np. na konkurs czy zawody, gdy 
z różnych przyczyn niemożliwe było wydanie paszportu przed zaplanowanym 
wyjazdem. Ocenę konkretnej sytuacji pozostawia się organom paszportowym.

Doprecyzowano przepisy dotyczące orzeczeń sądowych w sprawie zgody 
na wydanie dokumentu paszportowego osobom małoletnim. Orzeczenie sądu 
będzie stanowiło podstawę do wydania dokumentu paszportowego osobie ma-
łoletniej za zgodą wyłącznie matki lub ojca jedynie w sytuacji, gdy z orzeczenia 
tego będzie w sposób jasny i precyzyjny wynikało, iż drugi z rodziców został 
pozbawiony władzy rodzicielskiej, jego władza rodzicielska została zawieszona 
lub władza ta została ograniczona w zakresie wyrażenia zgody na wydanie do-
kumentu paszportowego.
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Pojawiają się nowe formy zgłoszenia utraty dokumentu paszportowego. Obok 
możliwości zgłoszenia utraty dokumentu paszportowego za pośrednictwem 
usługi elektronicznej przewiduje się także możliwość zgłoszenia utraty doku-
mentu paszportowego funkcjonariuszowi Straży Granicznej, gdy utrata zostanie 
stwierdzona podczas odprawy granicznej. Kolejną możliwością będzie zgłoszenie 
utraty Policji w przypadku, gdy utrata dokumentu nastąpiła w wyniku przestęp-
stwa. Rozwiązanie takie jest przewidziane również w przepisach dotyczących 
dowodów osobistych.

Wprowadza się jednoinstancyjność postępowań w sprawie odmowy wydania 
i unieważnienia dokumentu paszportowego na wniosek uprawnionych organów. 
W takich przypadkach stronie będzie przysługiwało prawo wniesienia skargi 
bezpośrednio do sądu administracyjnego. 

Kolejne zmiany to upoważnienie dla funkcjonariuszy publicznych do za-
trzymywania unieważnionych dokumentów paszportowych oraz uprawnienie 
dla funkcjonariuszy Straży Granicznej do fizycznego anulowania dokumentów 
paszportowych oznaczonych w RDP jako unieważnione.

Wszystkie te propozycje są racjonalne i wynikają z wielu doświadczeń za-
równo organów paszportowych, jak i samych zainteresowanych – posiadaczy 
tych dokumentów. Z dyskusji sejmowej i wyjaśnień strony rządowej wynika, iż 
istnieje wola polityczna do ciągłego udoskonalania tych rozwiązań. Będę głoso-
wać za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o dokumentach paszportowych skupia 

się na uregulowaniu kwestii dotyczących ubiegania się o uzyskanie paszportów, 
wydawaniu ich oraz ogólnemu ich zabezpieczeniu. W związku z tym planuje się 
odejście od papierowej wersji wniosku składanego o paszport i, co za tym idzie, 
powołanie nowego Rejestru Dokumentów Paszportowych, czyli e-usługi. Rejestr 
ten zastąpiłby dotychczasowe ewidencje, w tym Centralną Ewidencję Wydanych 
i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych. Pochylono się nad kwestiami 
paszportów tymczasowych, paszportów dla małoletnich, a także nad systemem 
ulg. System ten będzie kompatybilny z 6 rejestrami, m.in. PESEL, dowodów oso-
bistych i stanu cywilnego. Ponadto system ten pozwoli na kontrolowanie czasu 
ważności dokumentu, procedury po utraceniu przez niego ważności, a także 
wpłynie na usystematyzowanie opłat.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji: „Obowiązująca ustawa z dnia 
13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 617 i 2320 
oraz z 2021 r. poz. 464) została uchwalona w związku z wynikającą z regulacji 
unijnych koniecznością wprowadzenia do polskich paszportów danych biome-
trycznych, tj. wizerunku twarzy i odcisków linii papilarnych palców. Realizacji 
przedmiotowego obowiązku towarzyszyła również budowa systemu teleinfor-
matycznego dedykowanego do obsługi spraw paszportowych.

Przedmiotowy akt był wielokrotnie nowelizowany, a kolejne nowelizacje nio-
sły za sobą szereg ważnych i oczekiwanych społecznie korzyści. Mimo dokona-
nych zmian w sferze szeroko rozumianych «ułatwień dla obywatela» na gruncie 
obowiązujących przepisów nie udało się sprostać wszystkim oczekiwaniom spo-
łecznym wynikającym ze zmieniających się uwarunkowań społeczno-prawnych. 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat znacznym zmianom uległ proces 
migracji obywateli, który obecnie nie polega wyłącznie na zmianie stałego miej-
sca zamieszkania, ale w dużej mierze wynika z potrzeb turystycznych i realiza-
cji obowiązków zawodowych obywateli polskich. Wreszcie istotnym zmianom 
uległo podejście w relacjach administracja – obywatel, które obecnie skupia 
się na dążeniu do maksymalnego uproszczenia procedur administracyjnych 
i ich informatyzacji. Obywatele jako konsumenci usług publicznych oczekują 
sprawnej, nowoczesnej i szybkiej obsługi, maksymalnego uproszczenia proce-
dur administracyjnych, a także uwzględnienia indywidualnych potrzeb każdego 
z nich. Mając na względzie wymienione okoliczności, w tym potrzebę realizacji 
oczekiwań społecznych w zakresie dostępu do dokumentów paszportowych oraz 
potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa wydawanych dokumentów paszporto-
wych, za niezbędne należy uznać dokonanie zasadniczych zmian w systemie 
wydawania dokumentów paszportowych, które usprawnią i uproszczą proces 
ubiegania się o dokument, a także zwiększą jego bezpieczeństwo. 
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Wyżej wymienione cele winny być realizowane z wykorzystaniem nowocze-
snych sposobów komunikacji i nowych technologii informatycznych usprawnia-
jących procesy administracyjne. Tym samym stało się konieczne opracowanie 
aktu prawnego na nowo określającego zasady realizacji spraw paszportowych, 
tak aby wdrożone regulacje prawne były koherentne do zmieniających się uwa-
runkowań technologicznych, a także społecznych”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych wprowadza regulacje 

dotyczące m.in. poszerzenia katalogu podmiotów upoważnionych do posiada-
nia paszportu tymczasowego, uregulowania opłat paszportowych, uproszczenia 
sposobu ubiegania się o drugi dokument oraz powołania Rejestru Dokumentów 
Paszportowych.

Celem ustawy jest ułatwienie obywatelom uzyskania dokumentu paszpor-
towego poprzez skrócenie procesu biurokracji i zapewnienie przy tym bezpie-
czeństwa danych osobowych obywateli. Zwiększono katalog osób, które mają 
możliwość skorzystania z ulg przy wydaniu paszportu. Obejmie on strażaków, 
ratowników OSP oraz osoby posiadające status działaczy opozycji komunistycz-
nej. Zaraz po dowodzie osobistym potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo 
dokumenty paszportowe są jednym z ważniejszych rodzajów dokumentów osób 
przebywających poza granicami kraju.

Jedną z istotniejszych zmian w ustawie jest powołanie Rejestru Dokumentów 
Paszportowych, dzięki któremu możliwe będzie uruchomienie e-usług dla osób 
ubiegających się o wydanie paszportu, przedłużenie jego ważności lub zgłoszenie 
utraty. Po wprowadzeniu zmian składanie wniosków będzie możliwe w drodze 
elektronicznej.

Rejestr Dokumentów Paszportowych będzie funkcjonował w Systemie 
Rejestrów Państwowych wraz z najważniejszymi polskimi rejestrami. Ułatwi 
to obywatelom szybszą realizację spraw w drodze elektronicznej. Rejestr umoż-
liwi sprawniejszy proces obiegu dokumentów oraz pozwoli na odstąpienie od 
papierowej formy składania wniosków, co w rezultacie skróci czas oczekiwania 
na ich rozpatrzenie.

Moje pytanie jest następujące: czy urzędnik zajmujący się wydawaniem 
paszportów będzie miał wystarczającą ilość czasu na zapoznanie się z wpro-
wadzonymi zmianami? Urzędy powinny być odpowiednio przygotowane na 
nadchodzące zmiany. Pracownicy muszą przejść szkolenie, aby ich praca była 
wykonywana na jak najwyższym poziomie. Spójny i uporządkowany system 
ewidencji paszportów pozwoli na lepszą weryfikację tożsamości obywateli. Nie 
może być w nim błędów organizacyjno-technicznych, których efektem byłyby 
trudności dotyczące zarejestrowania się w systemie elektronicznym, utrud-
niony kontakt z oddziałem paszportowym lub brak możliwości umówienia się 
na konkretny termin w sprawie wydania dokumentu. Są to istotne czynniki, 
które mogą mieć wpływ na działanie organów wydających paszporty oraz na 
zadowolenie obywateli. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Istnieje pilna potrzeba wdrożenia narzędzi ochronnych w związku z gwał-

townym wzrostem cen na rynku gazu. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach 
służących ochronie paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu wpro-
wadza stosowne regulacje, dlatego jestem za ich przyjęciem.

Ze względu na wzrost popytu na gaz i obniżoną podaż gazu ze strony głów-
nych dostawców, przede wszystkim Rosji, odnotowuje się diametralny wzrost 
cen gazu na giełdach światowych, europejskich, a także na polskiej Towarowej 
Giełdzie Energii. Strategia Gazpromu wstrzymująca dostawy do państw Unii 
Europejskiej w dużej mierze także wpływa na aktualną sytuację. Wzrost cen 
odczuwamy wszyscy, od gospodarstw domowych, mieszkańców budynków 
wielorodzinnych, przedsiębiorców do pozostałych odbiorców gazu, w szczegól-
ności szpitali, szkół czy innych instytucji. Aby móc skutecznie walczyć z za-
istniałą w Polsce sytuacją kryzysową, należy podjąć najskuteczniejsze środki 
w celu zatrzymania tego impasu na rynku gazu ziemnego. Jednym z nich jest 
umożliwienie państwowej osobie prawnej, jaką jest Rządowa Agencja Rezerw 
Strategicznych, przejęcia, odpłatnego, części obowiązków związanych z utrzy-
maniem zapasów gazu ziemnego, co będzie miało istotne znaczenie w sytuacji 
nadzwyczajnej w naszym kraju. Umożliwienie agencji oferowania tzw. umowy 
biletowej przedsiębiorstwom zobowiązanym do utrzymywania zapasów gazu 
ziemnego jest bardzo rozsądnym rozwiązaniem zapewniającym magazynowa-
nie gazu i nadzór państwa w tym zakresie. 

Ponadto procedowana ustawa zawiera rozwiązania mające na celu zwiększe-
nie zabezpieczenia przed potężnym chaosem poprzez zabezpieczenie polskich 
sieci gazowych, jak i funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, a także 
minimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego w przypadku najbardziej 
wrażliwych odbiorców. Dobrym rozwiązaniem jest rozłożenie w czasie wzrostu 
cen taryfowych gazu ziemnego w celu ochrony odbiorców w gospodarstwach 
domowych oraz realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej z jed-
noczesnym rozszerzeniem katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową. 
Tutaj nie zapomina się o wsparciu w postaci rekompensat dla sprzedawców gazu 
prowadzących sprzedaż do odbiorców taryfowych. Propozycja objęcia ochro-
ną taryfową odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych słusznie 
nie zawiera katalogu zamkniętego tego typu odbiorców ze względu na liczne 
możliwości, jeśli chodzi o stany faktyczne. Ze względu na zabezpieczenie moż-
liwości wykonywania zadań użyteczności publicznej uzasadnione jest rozsze-
rzenie ochrony taryfowej na podmioty takie jak m.in. ochotnicze straży pożarne, 
noclegownie i ogrzewalnie, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, 
jednostki organizacyjne pomocy społecznej czy żłobki. System rekompensat 
powinien być jednak satysfakcjonujący dla przedsiębiorstw energetycznych. 
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Udzielanie ustawowej gwarancji na zobowiązania zaciągane przez podmioty 
odpowiedzialne za dostawy gazu ma przede wszystkim zagwarantować płyn-
ność na rynku giełdowym, a tym samym – ciągłość dostaw energii.

Podsumowując, należy stwierdzić, że omawiane przepisy w sposób jasny, 
przejrzysty i sprawiedliwy regulują kwestie dotyczące ochrony odbiorców gazu, 
a także rekompensowania strat sprzedawcom gazu i wspierania sprzedawców 
w inny sposób w celu zminimalizowania podwyżek cen paliwa gazowego oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w naszym kraju.
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Przemówienie senator Jolanty Hibner  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Senat Rzeczypospolitej Polskiej obraduje nad ustawą o szczególnych rozwią-

zaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją 
na rynku gazu – druk senacki nr 617.

Z początkiem roku 2022 wszyscy Polacy zostali zaskoczeni wysokością pod-
wyżek cen paliw gazowych. Niektórzy odbiorcy otrzymali kilkusetprocentowe 
podwyżki dotychczasowych cen gazu.

W dniu 11 stycznia br. premier Mateusz Morawiecki przedstawił projekt usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych  
w związku z sytuacją na rynku gazu. Rada Ministrów uznała ten projekt ustawy 
za pilny z uwagi na konieczność niezwłocznego wdrożenia instrumentów osło-
nowych w związku z gwałtownymi wahaniami cen  na rynku gazu.

Instrumenty te mają dotyczyć odbiorców paliw gazowych, a w tym: gospo-
darstw domowych, wspólnot mieszkaniowych i  spółdzielni mieszkaniowych, 
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, noclegowni 
i ogrzewalni, podmiotów systemu oświaty, uczelni, Kościołów i innych związków 
wyznaniowych, podmiotów prowadzących działalność kulturalną, podmiotów 
prowadzących działalność archiwalną, ochotniczych straży pożarnych, placó-
wek zapewniających opiekę osobom niepełnosprawnym, rodzinnym domom 
pomocy, centrom integracji społecznej i innym ośrodkom terapeutycznym w za-
kresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności.

W uzasadnieniu wspomnianej ustawy ustawodawca zwraca uwagę na zmi-
nimalizowanie podwyżek cen paliw gazowych dla najbardziej wrażliwych od-
biorców. W tym celu widzi konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań 
osłonowych. Omawiany projekt ustawy pozwoli na uruchomienie nadzwyczaj-
nych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski, a tak-
że, w perspektywie krótkoterminowej, wspieranie gospodarstw domowych 
i niektórych odbiorców wrażliwych.

Projektowane rozwiązania zakładają: rozszerzenie katalogu podmiotów ob-
jętych ochroną taryfową o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami 
użyteczności publicznej, m.in. szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie 
i podobne instytucje po uprzednim złożeniu oświadczenia dotyczącego okre-
ślenia szacowanej części paliwa gazowego zużywanej na cele objęte ochroną 
taryfową; wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu 
ziemnego sprzedających go odbiorcom taryfowym z powodu zamrożenia cen 
dla szerszego grona odbiorców taryfowych; ochronę taryfową odbiorców gazu 
ziemnego w  budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych 
umów zakupu gazu.
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Rekompensaty przysługujące przedsiębiorstwu energetycznemu za każdy 
miesiąc kalendarzowy składają się z 2 komponentów: faktycznych kosztów za-
kupu paliwa gazowego pomniejszonych o koszty uzasadnione oraz o zaliczkę na 
poczet rekompensat; zaliczki na poczet rekompensaty należne za miesiąc nastę-
pujący po miesiącu złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty.

Łączny koszt z tytułu rekompensat przewidzianych ustawą ma nie przekro-
czyć 10 milionów zł. Będą one wypłacane przez Fundusz Wypłaty Różnicy Cen, 
do którego w roku 2022 zostaną przekazane: 40% środków ze sprzedaży, w dro-
dze aukcji, uprawnień do emisji; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W końcowym fragmencie uzasadnienia znajduje się jedynie krótki akapit 
o wpływie ustawy na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Stwierdza się, 
że ustawa nie wpłynie w istotny sposób na działalność tychże przedsiębiorstw. 
Podkreśla się również, że przewidziane w projekcie instrumenty zabezpiecza-
jące podmioty pełniące szczególną rolę dla zapewniania ciągłości dostaw do 
odbiorców paliw gazowych, w pośredni sposób chronią  również mikro-, małe 
i średnie przedsiębiorstwa.

Projekt ustawy został przedstawiony 11 dni po wejściu w życie tzw. Polskiego 
Ładu i jest swoistą łatą na dziurawą reformę systemu podatkowego. Szokujące 
podwyżki cen paliw gazowych dotknęły wielu odbiorców oraz wiele instytucji 
takich jak szkoły, szpitale, żłobki, ośrodki pomocy społecznej itp. Dobrze się sta-
ło, że – co prawda z opóźnieniem – została zaproponowana ustawa osłonowa 
dla tych odbiorców. Niestety nie uwzględniono w niej mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorców.

Według opinii rzecznika małych i średnich przedsiębiorców przy przygoto-
wywaniu projektu normatywnego, a więc i wymienionej ustawy, dokonuje się 
m.in. oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, w tym oceny 
wpływu na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Wyniki powyższej oce-
ny zamieszcza się w uzasadnieniu ustawy lub w ocenie skutków regulacji, tzw. 
OSR. Niestety, w wypadku przedmiotowej ustawy, zarówno w OSR, jak i w uza-
sadnieniu, wnioskodawca odniósł się do wpływu ustawy na mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw w sposób lakoniczny, nieadekwatny do wagi społecz-
nej problemy, a przy tym wzajemnie niespójny. W OSR, w odróżnieniu od sta-
nowiska zawartego w uzasadnieniu, ustawodawca dzieli mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa na uprzywilejowane, np. niektóre podmioty z sektora usług 
publicznych, które mogą skorzystać z rozwiązań przewidzianych w ustawie, 
i inne, które nie mogą z nich skorzystać, np. małe piekarnie, ciastkarnie, pralnie 
itp. Rzecznik MŚP podkreśla, że wielu przedstawicieli tego sektora wskazuje na 
znacząco negatywny wpływ nagłego wzrostu cen gazu na warunki prowadzenia 
przez nich działalności. Szczególnie dotyczy to branży piekarskiej, w której gaz 
jest kluczowym elementem wykonywanej przez branżę działalności, tzn. jest 
wykorzystywany w produkcji. Przedsiębiorcy jeszcze niedawno byli zachęcani 
do przechodzenia na to paliwo w ramach proekologicznej polityki kraju, prze-
prowadzili kosztowne inwestycje, a teraz stoją przed wizją bankructwa.

W dniu 18 stycznia br. nad projektem ustawy obradowała senacka Komisja 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności i wniosła wiele poprawek. Ponieważ 
zaproponowane poprawki nie uwzględniły rozwiązania problemów mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw, należy rozważyć przyjęcie takich poprawek, 
które pozwolą tej części gospodarki przetrwać ten trudny czas.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sejm 13 stycznia 2022 r. uchwalił rządowy projekt ustawy o szczególnych roz-

wiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją 
na rynku gazu, przedłożony przez ministra aktywów państwowych. Należy za-
uważyć, że za ustawą głosowało 441 posłów, nikt nie głosował przeciw, wstrzy-
mał się 1 poseł.

Ważne jest, iż rząd chce objąć gazową ochroną taryfową m.in. szpitale, szko-
ły, żłobki, przedszkola czy domy dziecka. Chodzi o to, by instytucje te płaciły za 
gaz według takich samych stawek jak odbiorcy indywidualni. Ochrona ta funk-
cjonowałaby do końca 2023 r. Jednocześnie w 2022 r. zamrożone zostaną ceny 
gazu dla klientów taryfowanych, a dla sprzedawców gazu wprowadzony zosta-
nie mechanizm rekompensat. Ponadto rząd chce zagwarantować ochronę tary-
fową wszystkim mieszkańcom spółdzielni oraz wspólnot, także w przypadku, 
gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie taką ochroną.

Należy również podkreślić, że zaproponowane rozwiązania wykluczają 
możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych paliwa gazowego w 2022 r. 
Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku uwzględniania zamro-
żonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 
1 milion zł i nie wyższej niż 15% przychodu przedsiębiorstwa.

W ustawie jednoznacznie potwierdzona została konieczność ochrony tary-
fowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych. Chodzi o tych 
odbiorców, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów 
zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi. Ochrona taryfowa 
zagwarantowana zostanie wszystkim mieszkańcom spółdzielni oraz wspólnot, 
także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła 
o objęcie taką ochroną.

Dla sprzedawców gazu, którzy prowadzą sprzedaż do odbiorców taryfowych, 
rząd przygotował system rekompensat na poziomie ok. 10 miliardów zł. Przełoży 
się to na niższe rachunki dla odbiorców o równowartość tej kwoty.

Skarb Państwa obejmie gwarancją zobowiązania sprzedawcy z urzędu paliw 
gazowych z tytułu obligacji lub kredytów zaciągniętych na rynku krajowym lub 
zagranicznym do 1 stycznia 2026 r.

Chciałbym zauważyć, że w czasie prac w Sejmie posłowie zagłosowali za 
zgłoszoną podczas drugiego czytania poprawką, przewidującą objęcie ochroną 
także spółdzielni socjalnych w ich podstawowej działalności, czyli np. wspiera-
nia osób z niepełnosprawnościami, osób dotkniętych kryzysem bezdomności 
czy wykluczeniem.

Ustawa zakłada również, że z zatwierdzanych przez prezesa URE taryf na 
gaz obok gospodarstw domowych będą mogli korzystać także inni odbiorcy. 
Mają to być podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, jednostki 
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organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki orga-
nizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu 
oświaty, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-
-badawczą, podmioty prowadzące żłobki i przedszkola, Kościoły i inne związki 
wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz archiwal-
ną, a także ochotnicze straże pożarne. Z ochrony taryfowej będą mogły sko-
rzystać także inne niż uczelnie instytucje, które tworzą system szkolnictwa 
wyższego i nauki i realizują zadania polegające na działalności dydaktycznej į 
naukowo-badawczej.

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie zostaną automatycznie objęte tary-
fami. Zarządcy mają składać oświadczenia, w których zadeklarują, jaka część 
kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe. Część ta bę-
dzie wyłączona z taryfowania.

Ustawa wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu 
w 2022 r. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na pozio-
mie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres od 
1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Ważne jest, że cena ta ma charakter ceny mak-
symalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli z dostawcą 
umowę przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnię-
cia umowy. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowa-
nia zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie 
niższej niż 1 milion zł i nie wyższej niż 15% przychodu.

Jednocześnie ustawa przewiduje, że sprzedawcom gazu do odbiorców obję-
tych taryfami będzie przysługiwać rekompensata – różnica między faktyczną 
ceną zakupu a ceną sprzedaży według taryfy. W przypadku sprzedawcy z urzę-
du rekompensata to różnica między cenami cennikowymi na l stycznia 2022 r. 
a jego taryfą.

Chciałbym również zauważyć, że w ocenie skutków regulacji szacuje się, że 
łączny koszt z tytułu rekompensat nie przekroczy w 2022 r. 10 miliardów zł. 
Rekompensaty będą wypłacane przez Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, do któ-
rego w 2022 r. trafi 40% środków ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 oraz 
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Według ustawy Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła, na 
wniosek Skarbu Państwa, kupować gaz ziemny do utrzymywania zapasów. 
Będzie też mogła świadczyć tzw. usługi biletowe w zakresie tworzenia oraz 
utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu.

Zakłada się również przedłużenie rozwiązania z jednej z tzw. ustaw covido-
wych, umożliwiającego wprowadzenie innych niż finansowe zabezpieczeń dla 
obrotu giełdowego.

Ustawa wprowadza także możliwość przeznaczenia środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na udzielanie pożyczek sprzedawcy z urzędu dla 
zdobycia środków na zagwarantowanie ciągłości świadczenia usług odbiorcom 
paliw gazowych w gospodarstwie domowym, a przedsiębiorcy realizującemu 
w 2021 r. obowiązek obliga giełdowego na potrzeby zakupu i rozliczenia zobowią-
zań związanych z zakupem gazu i jego rozliczeniem, usług przesyłania i dystry-
bucji, usług regazyfikacji i magazynowania. Łączna kwota należności z tytułu 
kapitału pożyczek nie będzie mogła przekroczyć 20 miliardów zł.

Dodatkowo gwarancjami Skarbu Państwa objęte zostaną w 100% kredyty 
zaciągane i obligacje emitowane przez sprzedawcę z urzędu i przedsiębiorstwo 
realizujące obligo giełdowe na potrzeby obrotu gazem. Gwarancje mają obowią-
zywać do 1 stycznia 2026 r. W sumie gwarancje mogą sięgnąć 30 miliardów zł.
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Panie i Panowie Senatorowie, zdecydowanie popieram tę ustawę, ponieważ, 
jak wskazano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, 
„istnieje konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań osłonowych, umoż-
liwiających podejmowanie działań minimalizujących negatywne skutki spo-
łeczno-gospodarcze związane z nagłym, gwałtownym wzrostem cen gazu na 
rynku”. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana dziś ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu jest niezwykle 
istotna i pilna dla indywidualnych oraz wrażliwych odbiorców gazu – głównie 
w celu ogrzewania. Nie rozwiązuje ona jednak, również bardzo istotnych, pro-
blemów odbiorców gazu prowadzących niewielką działalność gospodarczą, na 
potrzeby której wykorzystują to paliwo. Oczywiście można powiedzieć, że nie 
wszystko od razu, ale sprawy są niezwykle istotne i każdy dzień zwłoki może 
okazać się zabójczy dla wielu małych firm.

Zacznę jednak, po analizie atmosfery wystąpień sejmowych posłów i przed-
stawicieli rządu, od przedstawienia atmosfery, jaka towarzyszyła moim 
spotkaniom z wyborcami w moim okręgu wyborczym i moim rozmowom tele-
fonicznym z nimi. Tak naprawdę przez cały grudzień nie było rozmowy o zbli-
żających się świętach, były tylko rozmowy o drożyźnie w sklepach i na bazarach 
oraz o rachunkach za gaz i energię elektryczną, jakie otrzymywali mieszkańcy 
spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, ale także szpitale, DPS-y, przychodnie 
lekarskie, szkoły, przedszkola czy małe piekarnie osiedlowe, zakłady fryzjer-
skie czy pralnie.

17 grudnia prezes URE ogłasza, że podwyżka cen gazu dla gospodarstw do-
mowych nie będzie wynosiła więcej niż 54%, po czym okazuje się, że we wspól-
notach mieszkaniowych, w spółdzielniach ta podwyżka sięga kilkuset procent. 
Ludzie stoją bezradni z prognozami rachunków, które grożą tym, że będą mieli 
wyłączone kaloryfery. Tymczasem przekaz rządowy był taki, że winni są samo-
rządowcy, winne są wspólnoty, które czegoś nie dopełniły. Oczywiście było to 
nieprawdą, podobnie jak nieprawdziwe były stwierdzenia w pierwszych dniach 
stycznia, że nikt z nauczycieli, pracowników służb mundurowych czy emerytów 
nie otrzymał obniżonej pensji z powodu „nowego ładu”. Z początkiem stycznia 
przedstawiciele opozycji organizują liczne konferencje prasowe w swoich okrę-
gach wyborczych, głównie przed szpitalami, szkołami czy domami opieki spo-
łecznej, wskazując pilną potrzebę zmian ustawowych.

Te zmiany pojawiają się w omawianej ustawie, ale rządzący twierdzą, że to 
nie opozycja miała wpływ na te zmiany, lecz doskonałe zdiagnozowanie sytuacji 
przez rządzących. Mnie nie interesuje, czyj to jest projekt, z czyjej inicjatywy 
jest to działanie, interesuje mnie głównie to, czy rozwiązujemy problemy, które 
powstają. Jeśli tak, to będę za wprowadzeniem tych rozwiązań, i to najszybciej, 
jak to możliwe.

Jakie problemy rozwiązuje ta ustawa? W ustawie zaproponowano rozszerze-
nie ochrony taryfowej na następujące podmioty: podmioty udzielające świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; jednostki organiza-
cyjne pomocy społecznej; noclegownie i ogrzewalnie; jednostki organizacyjne 
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wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; podmioty systemu oświaty; 
uczelnie; podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce; Kościoły i inne związki 
wyznaniowe; podmioty prowadzące działalność kulturalną; podmioty prowa-
dzące działalność archiwalną; ochotnicze straże pożarne.

Czy grupy podmiotów, którym zaproponowano wsparcie, wyczerpują listę 
potrzebujących? Z pewnością nie, podobnie zresztą, jak to było w przypadku 
uchwalania kolejnych tarcz antycovidowych, w których uzupełniano listę potrze-
bujących pomocy. Ale o niektórych grupach potrzebujących natychmiastowego 
wsparcia czytamy m.in. w opinii Krajowej Rady Spółdzielczej, która wymienia 
przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakre-
sie usług dla ludności, takich jak np.: krawiectwo, szewstwo, zegarmistrzostwo 
itp.; oczywiście są to przykładowe podmioty.

Skąd środki na dofinansowanie pokrycia strat w sprzedaży gazu? Otóż ten 
problem też wzbudza sporo kontrowersji. Rząd chce przeznaczyć 4 miliardy zł 
z funduszu na walkę z epidemią COVID-19 oraz 6 miliardów zł uzyskanych ze 
sprzedaży uprawnień do emisji zanieczyszczeń. Pomijam już mocno dysku-
syjne źródła pokrycia strat, bo to temat na kolejne debaty, dotyczące chociażby 
transformacji energetycznej. Zwrócę uwagę na fragmenty opinii Konfederacji 
„Lewiatan”, w której podkreśla się, że rekompensaty przeznaczone są wyłącz-
nie dla PGNIG SA, pomimo faktu, że niemal każdy sprzedawca alternatywny 
uzyskał akceptację prezesa URE niższych cen sprzedaży gazu do gospodarstw 
domowych. Uwarunkowania rynkowe pozyskania gazu dla gospodarstw domo-
wych – czytamy dalej w opinii – są dla każdego ze sprzedawców na rynku za-
sadniczo takie same, w związku z czym brak rekompensat dla alternatywnych 
sprzedawców gazu Konfederacja „Lewiatan” traktuje jako przejaw dyskrymina-
cji tych uczestników rynku. Ponadto taka sytuacja może oznaczać ryzyko uzna-
nia tych rekompensat za niedozwoloną pomoc publiczną dla danego podmiotu. 
W ocenie Konfederacji „Lewiatan” proponowane zapisy ustawy zlikwidują kon-
kurencję na znacznym obszarze rynku gazu, co jest działaniem na szkodę od-
biorców gazu. Skutkiem uchwalenia ustawy w proponowanym brzmieniu będzie 
olbrzymi transfer środków publicznych do podmiotu dominującego na rynku 
gazu i będzie to działanie dyskryminujące sprzedawców alternatywnych stano-
wiące przesłankę do stwierdzenia niedozwolonej pomocy publicznej. W efekcie 
klienci stracą swoich sprzedawców alternatywnych, którzy w celu uchronienia 
się przed bankructwem wypowiedzą zawarte umowy.

Czy istnieje takie zagrożenie? Z pewnością tak, ale rozwiązanie problemu 
pozostawiam rządzącym. Dzisiaj, jeśli uda się wprowadzić poprawki do tej usta-
wy, będę głosował za jej przyjęciem. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na początek może nie o samej ustawie o szczególnych rozwiązaniach służą-

cych ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, 
tylko o zjawisku, z jakim zmaga się rząd, tak w Polsce, jak i we wszystkich innych 
krajach, zjawisku inflacji. Musimy pamiętać, że inflacja to problem globalny – 
mierzą się z nią wielkie gospodarki Niemiec, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych. 
Jest to cena wychodzenia z największego od II wojny kryzysu wywołanego pan-
demią. Na szczęście nie płacimy za tę sytuację gigantycznym bezrobociem i 
zahamowaniem wzrostu gospodarczego. Szybko wracamy do stanu sprzed epi-
demii i poradzimy sobie również z inflacją. Przyspieszenie wzrostu cen wyni-
ka ze światowych trendów – rosnących cen surowców oraz żywności, energii, 
a także zaburzeń w łańcuchach dostaw i rosnących cen transportu towarów. 
Wzrost inflacji to nie tylko efekt pandemii. Jest to też konsekwencja budowy ga-
zociągu Nord Stream 2 i manipulacji cenowych Gazpromu – to narzędzie szan-
tażu energetycznego w rękach Rosji. Wzrost cen gazu przekłada się na wzrost 
cen nawozów i żywności. Na uwadze musimy też mieć konsekwencje polityki 
klimatycznej Unii Europejskiej – ceny uprawnień do emisji CO2 przekroczy-
ły 80 euro za tonę. Pandemia koronawirusa spowodowała, że musieliśmy się 
mierzyć z kryzysem niespotykanym od zakończenia II wojny światowej. Przed 
rządami wszystkich państw pojawiło się kluczowe pytanie – czy pozwolić na 
upadek firm, likwidowanie miejsc pracy i niekontrolowany wzrost bezrobocia, 
czy wspierać przedsiębiorców w walce ze skutkami kryzysu.

Na szczęście rząd premiera Mateusza Morawieckiego oraz większość par-
lamentarna, w której mam zaszczyt uczestniczyć, od początku stały twardo 
na stanowisku, że nie możemy pozwolić na powrót wysokiego bezrobocia, któ-
re trawiło polskie społeczeństwo od początku lat dziewięćdziesiątych. Dlatego 
błyskawicznie uruchomiliśmy pomoc w ramach tarcz antykryzysowych i tar-
czy finansowej – do polskich przedsiębiorców popłynęło w sumie ponad 200 
miliardów zł. W ten sposób uratowaliśmy tysiące firm przed bankructwem, a 
kilka milionów Polaków przed bezrobociem. Chcemy, aby Polacy możliwie jak 
najmniej odczuli skutki inflacji. Wprowadzamy pakiet rozwiązań, które będą 
wspierały gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach. Rząd Prawa 
i Sprawiedliwości zawsze staje po stronie obywateli, dlatego proponujemy rzą-
dową tarczę antyinflacyjną. To pakiet obniżający podatki! Łączna wartość rzą-
dowej tarczy antyinflacyjnej – do 10 miliardów zł oszczędności. Dzięki tarczy 
antyinflacyjnej i obniżkom podatków wzrost taryf na energię wynikający z kry-
zysu energetycznego i polityki klimatycznej UE nie będzie przekładał się w peł-
nym stopniu na rachunki – w porównaniu do innych krajów w Polsce wzrost 
będzie jednym z najniższych w Europie.
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Jeśli chodzi o rządową tarczę antyinflacyjną, chcę tutaj przypomnieć dwa 
wydarzenia. 27 grudnia 2021 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o do-
datku osłonowym, którą procedowaliśmy wcześniej w Senacie. W poniedziałek 
3 stycznia 2022 r. została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Minister Anna 
Moskwa w poniedziałek 3 stycznia 2022 r. podpisała rozporządzenie w sprawie 
wzoru wniosku. Zależy nam, aby wsparcie to jak najszybciej trafiło do budżetów 
polskich gospodarstw domowych. 17 grudnia 2021 r. ustawa obniżającą akcyzę 
na paliwa i energię została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ustawa 
weszła życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5, który 
miał wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Obniżka stawek akcyzy na wybrane paliwa 
nastąpiła 20 grudnia 2021 r.

I w dniu dzisiejszym w izbie wyższej pracujemy nad kolejną, jakże ważną 
ustawą przygotowaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, dotyczącą urucho-
mienia nadzwyczajnych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energe-
tyczne Polski, a w perspektywie krótkoterminowej wspierających gospodarstwa 
domowe, mieszkańców budynków wielolokalowych i niektórych odbiorców 
wrażliwych. Projektowany mechanizm zakłada realizację celu w postaci ochrony 
odbiorców w gospodarstwach domowych oraz odbiorców realizujących zadania 
z zakresu użyteczności publicznej przy jednoczesnym wprowadzeniu rekom-
pensat dla sprzedawców gazu prowadzących sprzedaż do odbiorców taryfowych. 
Cieszę się, że wreszcie mamy rząd, który nie mówi z ironią, jak niegdyś dzisiejsza 
opozycja, że rząd nie ma magicznego przycisku „niskie ceny”. Rząd, który nie 
siedzi z założonymi rękami i robi wszystko, aby ograniczyć skutki inflacji dla 
ludzi. Zdecydowanie popieram niniejszą propozycję ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją 
na rynku gazu. Dziękuję stronie rządowej za jej przygotowanie. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Głosuję za przyjęciem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochro-
nie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Co przewidywano od dawna, znaleźliśmy się w bardzo nieciekawej sytuacji 
związanej z polityką gazową. Mówi się wprost o kryzysie gazowym, czego wy-
razem jest m.in. pilne obradowanie nad ww. projektem ustawy. Dane z rynku 
polskiego są już teraz zatrważające, mówią w skrajnych przypadkach o kilku-
setprocentowych podwyżkach gazu, a wagę sprawy ilustruje fakt, że w Polsce 
odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej wynosi 54,2%, z czego w miastach 
z sieci gazowej korzysta 72,2% ludności, natomiast na obszarach wiejskich to 
27,4% ludności.

Na koniec 2021 r. przewidywano, że płatności kompleksowe (łącznie za gaz 
i jego dostawę) dla odbiorców korzystających z usług PGNiG OD i PSG będą o wie-iG OD i PSG będą o wie-
le wyższe w nowym, 2022 r. Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 płatność 
miała być wyższa o 41%, dla odbiorców z grupy W-2.1 – o 54%, natomiast odbior- o 41%, dla odbiorców z grupy W-2.1 – o 54%, natomiast odbior-
cy zużywający największe ilości paliwa, tj. ogrzewający gazem domy (grupa ta-
ryfowa W-3.6), mają zapłacić o ponad 58% więcej, co w złotówkach oznacza aż ok. 
174 zł netto miesięcznie więcej. Warto w tym momencie przypomnieć, że jeszcze 
kilkanaście miesięcy temu cena za jedną megawatogodzinę wynosiła ok. 20 euro, 
a pod koniec grudnia 2021 r. było to już 187 euro. Przełożyło się to, jak informu- r. było to już 187 euro. Przełożyło się to, jak informu- było to już 187 euro. Przełożyło się to, jak informu-
ją Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich, na ponadstuprocentowe 
podwyżki cen gazu, np. w Elblągu zanotowano wzrost o 100–120%, Dąbrowie 
Górniczej o 128%, Śremie o 130–290%, Biłgoraju o 148%, Świętochłowicach 
o 150%, Będzinie o 170%, Tychach o 196%; ponaddwukrotne podwyżki dotknęły 
następujące miejscowości: Ostrołękę – 200%, Łaziska Górne – 224%, Lubliniec 
– 260%, Częstochowę – 272%, Piłę – 277%, Sosnowiec – 296%. Najtragiczniejsza 
sytuacja, gdzie podwyżki gazu wystąpiły na poziomie kilkakrotnie wyższym niż 
dotychczas, ma miejsce aż w 18 miastach: w Krotoszynie – 300–400%, Strzelinie 
– 306%, Kołobrzegu – 330%, Gliwicach – 359%, Szczecinku – 377%, Cieszynie 
– 390%, Pleszewie – 396–400%, Rumii – 400%, Sopocie – 419–434%, Pruszczu 
Gdańskim – 431%, Radymnie – 450%, Czeladzi – 359%, Rudzie Śląskiej – 359%, 
Legnicy – 302%, Tarnowie – 493%, Węgrowie – 929%. W dużych miastach pod-
wyżki gazu także osiągają kilkusetprocentowy wzrost, np. w Katowicach – 259%, 
Poznaniu – 322%, Gdańsku – 400%, Lublinie – 510%. Zamknę ten dramatyczny 
bilans sytuacją warszawską, gdzie Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami 
Warszawa Włochy otrzymał ofertę przetargową ze wzrostem ceny o 980%. Za 
te podwyżki mają zapłacić przede wszystkim lokatorzy.

W obliczu tego wszystkiego nie ulega wątpliwości, że należy jak najszybciej 
podjąć wszelkie niezbędne działania na poziomie rządowym, aby wspomóc oby-
wateli, ale także zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne w kraju.
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Zestaw proponowanych przez ustawodawcę rozwiązań ma na celu złagodze-
nie toczącego nasz kraj kryzysu gazowego. Ma temu służyć m.in. zmiana usłu-
gi biletowej przenosząca odpowiedzialność za zapasy gazu na agencję rządową 
i wydaje się to rozsądnym rozwiązaniem. Ponadto pozostałe rozwiązania, tj.: za-
mrożenie cen paliw gazowych na poziomie cen zawartych w taryfie sprzedawcy 
z urzędu, system rekompensat dla sprzedawców gazu, którzy prowadzą sprze-
daż do odbiorców taryfowych, na poziomie 10 miliardów zł, gwarancje Skarbu 
Państwa obejmujące zobowiązania sprzedawcy z urzędu paliw gazowych z tytu-
łu obligacji lub kredytów zaciągniętych na rynku krajowym lub zagranicznym 
do 1 stycznia 2026 r., które w sumie mogą sięgnąć 30 miliardów zł, możliwość 
przeznaczenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na udzielanie 
pożyczek sprzedawcy z urzędu gazu, dla zdobycia środków na zagwarantowanie 
ciągłości świadczenia usług odbiorcom w gospodarstwie domowym, w łącznej 
kwocie do 20 miliardów zł, rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną 
taryfową na m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola czy domy dziecka oraz 
ochronę taryfową dla wszystkich mieszkańców spółdzielni oraz wspólnot, także 
w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie 
ich taką ochroną, które to rozwiązanie będzie miało w praktyce wpływ na ok. 
7 milionów gospodarstw domowych oraz do 40 tysięcy spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych, uważam za rozsądne i bardzo w obecnej sytuacji pożądane.

Jednakże należy mieć na uwadze, że obecny kryzys gazowy jest tylko czę-
ścią większego problemu. Obserwowane od jakiegoś czasu rekordy cen gazu 
w Europie, a tym samym w Polsce, wynikają m.in. z ograniczenia dostaw 
przez rosyjski Gazprom oczekujący zgody na sporny gazociąg Nord Stream 2 
oraz z widma nowych kontraktów długoterminowych z Gazpromem właśnie. 
Gazprom umiejętnie wykorzystuje narzędzia rynkowe do gry, która przejawia 
się jednak mało rynkowym charakterem, ponieważ oprócz celów biznesowych 
dąży się do realizacji przede wszystkim celów politycznych zgodnych z retoryką 
Kremla. Rosjanie, kryjąc się za rutynowymi procedurami, ograniczają podaż 
gazu w Europie, oczekując określonych ruchów po drugiej stronie. Zapasy gazu 
w magazynach europejskich z udziałami Gazpromu za pośrednictwem spółki 
Astora znajdują się na rekordowo niskim poziomie. Jednakże Rosjanie nie dążą 
do wojny cenowej o klienta, ale do maksymalizacji udziałów rynkowych oraz 
sprzedaży za pomocą kontraktów długoterminowych, które będą gruntować ich 
pozycję na rynku długo po zakończeniu kryzysu. Rosjanie zachęcają do zwięk-
szenia zakupów za pośrednictwem umów długoterminowych prośbą i groźbą, 
nierzadko strasząc przerwą w dostawach, jak w przypadku Mołdawii, która 
w ten sposób została zmuszona do zawarcia nowej umowy z braku dostępnej 
alternatywy. I ta gra właśnie może ściągnąć na Polskę scenariusz, który może 
doprowadzić do podpisania nowego kontraktu jamalskiego, bowiem, jak wia-
domo, Polska ogłosiła zakończenie nadal jeszcze obowiązującego tzw. kontraktu 
jamalskiego (rozumianego jako ogół porozumień zawartych w latach 1993–2010 
na szczeblu rządowym między Polską a Rosją i na szczeblu przedsiębiorstw-ope-
ratorów między PGNIG a Gazpromem) z końcem 2022 r.

W normalnych warunkach cena gazu oferowana na rynku europejskim jest 
niższa od tej z kontraktów długoterminowych z Gazpromem. Jednak Rosjanie 
chcą wykorzystać kryzys energetyczny do zawierania z nimi nowych umów. 
Kryzys kiedyś się skończy, a kontrakty długoterminowe zostaną. I to należy mieć 
w pierwszej kolejności na uwadze, obok wprowadzania rozwiązań doraźnych, 
ale koniecznych. Rozwiązania kryzysowe wydają się mieć z założenia charak-
ter tymczasowy i znikną wraz z liberalizacją rynku gazu w 2024 r., o ile nie po- r., o ile nie po-, o ile nie po-
jawi się alternatywny pomysł zmian na rynku gazu. W kuluarach, aczkolwiek 
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nieoficjalnie, pojawiają się głosy, aby wprowadzić w Polsce tzw. model francu-
ski, w którym część odbiorców szczególnie wrażliwych pozostaje w taryfie na 
zawsze, dzięki czemu będą oni odporni na wszelkie podobne kryzysy gazowe. 
Jednakże podkreśla się także, że rozwiązanie to może prowadzić do ograni-
czania rozwoju rynku gazu, ale być może jest to jakiś sposób na zwiększenie 
bezpieczeństwa dostaw. Rozwiązanie to ma jednak równie duże grono przeciw-
ników, tak zresztą jak było w przypadku ustawy o zapasach gazu, krytykowa-
nej przez Komisję Europejską. Jednakże z perspektywy czasu można ocenić, że 
rozwiązanie to zapewniło Polsce rekordowy poziom procentowy zapasów gazu 
w magazynach w dobie obecnie przez nas wszystkich doświadczanego kryzysu 
energetycznego. Tak czy inaczej, należy szukać w trybie pilnym rozsądnego, 
długofalowego rozwiązania, a jest ono tym bardziej istotne z uwagi na fakt, że 
Polska w zdecydowanej większości importuje gaz, więc z natury rzeczy nie ma 
bezpośredniej kontroli nad tym surowcem. Jednakże należy przy tym zauwa-
żyć, że podmioty z grupy kapitałowej PGNiG, które zdominowały sprzedaż gazu 
w Polsce do odbiorców końcowych, a ich udział w sprzedaży gazu wynosił prawie 
86% w 2020 r., dążą mimo wszystko do minimalizacji uzależnienia od rosyjskie- r., dążą mimo wszystko do minimalizacji uzależnienia od rosyjskie-, dążą mimo wszystko do minimalizacji uzależnienia od rosyjskie-
go gazu, co należy zdecydowanie pochwalić. Według najnowszych dostępnych 
danych import gazu do Polski w trzecim kwartale 2021 r. składa się w 67% z do- r. składa się w 67% z do- składa się w 67% z do-
staw ze Wschodu (spadek o 1 procent rok do roku) oraz w 24% w postaci LNG 
(wzrost o 4 procent). Dostawy od sąsiadów z giełd europejskich odpowiadały zaś 
za 9% (spadek o 6 procent rok do roku). Widać zatem podjęte przez PGNiG próby 
maksymalizacji importu spoza Rosji, przy jednoczesnym ograniczeniu dostaw 
z giełd dotkniętych rekordami cen. Ponadto, w obliczu obecnego kryzysu, należy 
również pochwalić często wcześniej krytykowaną ustawę o zapasach gazu, która 
stanowi obecnie czynnik ograniczający ryzyko dalszego uzależniania się od ro-
syjskiego Gazpromu, dzięki której Polacy wbrew trendom europejskim uzupeł-
nili zapasy gazu na ten sezon grzewczy prawie w 100% i mają obecnie najwyższe 
zapełnienie procentowe w Europie – magazyny polskie są zapełnione w 90%, 
według danych z 22 grudnia, i jest to poziom najwyższy w Unii Europejskiej, 
i za to należą się duże brawa.

Biorąc pod uwagę to wszystko, uważam, że Polska powinna kontynuować 
kurs na obniżenie zależności od gazu z Rosji pomimo kryzysu energetycznego 
i za wszelką cenę unikać zwrotu w polityce gazowej w 2022 r. Drastyczny wzrost 
kosztu importu gazu zmusił PGNiG do pożyczki wartej 2,7 miliarda zł, w tej sytu-
acji warto zastanowić się, czy nie należałoby subsydiować tej firmy w bieżącym 
roku, aby nie zabrakło gazu ani nie powstało ryzyko powrotu do zależności od 
Gazpromu w 2023 r., po wygaśnięciu kontraktu jamalskiego. Jak mówią eksper- r., po wygaśnięciu kontraktu jamalskiego. Jak mówią eksper- po wygaśnięciu kontraktu jamalskiego. Jak mówią eksper-
ci, być może jednym z narzędzi do realizacji tego celu jest polonizacja mocy ga-
zociągu jamalskiego, który może posłużyć do importu fizycznego gazu z Baltic 
Pipe i LNG, ale także spotowych zakupów w Niemczech. Pomimo faktu, że w naj-
bliższych miesiącach będzie to jednak droga opcja, to długoterminowo byłaby 
bardziej konkurencyjna w stosunku do politycznych umów z Gazpromem.

Podsumowując: będę głosował za przyjęciem ustawy o szczególnych rozwią- będę głosował za przyjęciem ustawy o szczególnych rozwią-ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją 
na rynku gazu, ponieważ uważam za konieczne jak najszybsze wspomożenie 
obywateli, ale również wymienionych w ustawie instytucji o charakterze pu-
blicznym, a przede wszystkim zminimalizowanie niszczącego życie społeczno-
-gospodarcze kryzysu gazowego, w obliczu tak drastycznych podwyżek gazu, 
które bez wątpienia są nie do udźwignięcia i zapewne odbiją się bardzo nieko-
rzystnie na jakości życia obywateli, wprowadzając również chaos na pozostałych 
rynkach i łańcuch dalszych, niekorzystnych zjawisk gospodarczych.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku!
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne zmierza 

do zmiany procedury odmowy świadczenia usług w zakresie dostaw i dystry-
bucji gazu. Projektowana regulacja ma na celu zlikwidowanie lokalnych mono-
poli gazowych, jakie funkcjonują na terenie kilkudziesięciu gmin, np. Tarnowo 
Podgórne, Dopiewo, Buk, Kaźmierz, Opalenica, Grodzisk Wielkopolski, Puck. 
Zgodnie z zasadami uczciwości konsumenckiej na rynku powinna być konku-
rencyjność usług i podmiotów, które je dostarczają. Odbiorca powinien mieć 
możliwość wyboru czy zmiany dostawcy gazu ziemnego. Sam powinien wybrać 
najkorzystniejszą ofertę cenową. Takie rozwiązanie choć w minimalnym stop-
niu poprawi sytuację mieszkańców na terenach objętych monopolem gazowym.

Projekt ustawy odnosi się do sieci gazowych korzystających tylko ze źró-
deł lokalnych. Nie mogą być one połączone z innymi sieciami. Urząd Regulacji 
Energetyki zajmuje się kwestiami dystrybucji gazu. Organ ten będzie decydo-
wać o wydaniu zgody na zwolnienie z obowiązku świadczenia usług dystrybucji 
gazu. Przedsiębiorstwa, które zechcą zrezygnować ze świadczenia tych usług, 
zobowiązane będą do złożenia wniosku w tym urzędzie. Postępowania wszczę-
te na podstawie wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy i niezakończone prawomocną decyzją do dnia wejścia w życie ustawy 
zostaną umorzone.

Proponowane zmiany są bardzo ważne i potrzebne. Odbiorcy gazu zyskają 
możliwość wyboru dostawcy i ceny gazu ziemnego spośród dostępnych ofert. To 
sprawi, że na rynku zaistnieje rzeczywista konkurencja między dostawcami.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa dotycząca prawa energetycznego wprowadza zmiany w obszarze 

prawa do odmowy świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych. Skutkiem 
przyjęcia tych przepisów będzie realna możliwość zmiany sprzedawcy przez 
odbiorców podłączonych do niewielkich sieci gazowych. Dotyczy to w sumie 
niewielkiej grupy gmin, ok. 50, wraz z Tarnowem Podgórnym.

Jednocześnie jest to obraz rządów Prawa i Sprawiedliwości w pigułce. Te złe 
przepisy to był de facto pomysł Prawa i Sprawiedliwości sprzed pół roku: wy-
myślili, uchwalili, a teraz naprawiają. Pytanie, czy tak to powinno wyglądać, czy 
nie powinno być tu dogłębnej debaty, analizy, konsultacji. Wtedy takich rzeczy 
można byłoby uniknąć.

Pytanie, czy to rozwiąże globalne problemy z cenami gazu. Na pewno nie. Te 
przepisy nie rozwiążą podstawowego problemu. Dziś Polacy masowo otrzymu-
ją informacje, że za gaz będą płacić horrendalne ceny. Alarmujące informacje 
płyną ze strony przedsiębiorców. Wzrost cen za gaz to podwyżki rzędu nawet 
600–800%. Małe firmy rodzinne nie mogą korzystać z taryf innych niż taryfy 
koncernów. Są one zmuszane do płacenia za gaz bardzo wysokich cen. Pytanie, 
czy tak to powinno wyglądać, że małe firmy rodzinne działające na 20 m2 płacą 
za gaz tyle samo co wielkie koncerny. Pytanie, czy rząd zamierza w ogóle podjąć 
w tej sprawie jakieś działania.

Na Podbeskidziu istnieje grupa samorządowa – 300% podwyżki w postę-
powaniu konkurencyjnym. Miasto Bielsko-Biała – w 2021 r. 1850 tysięcy na 
gaz, a w 2020 r. 5600 tysięcy. To 300% podwyżki. Chodzi o przedszkola, szkoły, 
domy opieki, pomocy społecznej. Zasoby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 
ok. 1250 lokali mieszkalnych – podwyżka 60%. Jedna ze wspólnot mieszkanio-
wych w Bielsku-Białej – 108% podwyżki. Tak jest w całym regionie. Dotyczy to 
Podbeskidzia, Śląska Cieszyńskiego, Żywiecczyzny, ziemi pszczyńskiej, powia-
tu bielskiego.

Czy wy zamierzacie coś z tym zrobić? Czy w końcu się obudzicie? Te nie-
wielkie działania naprawdę nic nie zmienią. Pozbawiacie ludzi podstawowych 
nośników energii, której potrzebują. Apelujemy o zmiany. Oczywiście będziemy 
popierać ustawę.

Przedstawiciele rządu mówią „niech przedsiębiorcy zadeklarują, że będą 
i że chcą korzystać z tych taryf”, ale w gruncie rzeczy monopolistyczna pozycja 
PGNiG i procedury, które przewiduje ta firma, powodują, że jest to niemożliwe. 
W związku z tym pytanie jest takie: czy rząd zamierza cokolwiek zrobić w tej 
sprawie, tak żeby małe firmy rodzinne, mające bardzo często niewielki zakres 
produkcji, ale jednak korzystające z gazu, mogły korzystać z taryf, które dotyczą 
konsumentów indywidualnych?
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Myślę, że problem polega dzisiaj głównie na cenie paliwa gazowego, które 
jest paliwem z polskich kopalń. To jest 95% ceny tego paliwa, które wtedy było 
droższe prawie o 170% niż w innych taryfach, niż w innych częściach Polski. 
Czyli o 100% wzrósł ostatecznie rachunek u konkretnego odbiorcy. Tak było 
w październiku. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. Kiedyś to była rzeczywi-
ście dwukrotna różnica w cenie, ok. 11 gr więcej w mojej gminie niż w innych 
częściach naszego kraju. Ale dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. Różnica wy-
nosi już tylko 3 gr, czyli PGNiG sprzedaje po 18 gr, a firma lokalna sprzedaje 
po 21 gr, utrzymuje tę cenę. Ale sytuacja jest też kompletnie inna, jeżeli chodzi 
o kwestie związane ze sprzedażą gazu dla przedsiębiorców, Panie Pośle. Wie 
Pan, po ile w innych częściach kraju jest sprzedawany gaz? Prawie 700% drożej, 
czyli za około siedemdziesiąt kilka groszy za kilowatogodzinę. A w mojej gminie 
i w innych, o których pan mówił, że to jest monopol – za 40 gr. Niech pan powie 
przedsiębiorcom, jak to jest. Co jest większe – 75 gr czy 40 gr? Taka była sytu-
acja w październiku. Okazało się, że po kilku miesiącach ceny się wyrównały, 
a w niektórych przypadkach wręcz dwukrotnie wzrosły. Ja jako przedsiębiorca 
wolę mieć gaz za 40 gr niż za siedemdziesiąt kilka groszy. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne mówi o zmianach 

wprowadzanych w sektorze odmowy świadczenia usług dystrybucji paliw gazo-
wych przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wobec tego, by odmówić świadczeń 
dystrybucji, trzeba będzie złożyć odpowiedni wniosek skierowany do prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, zaś te sprawy, które są w toku, zostaną po prostu 
umorzone. Gwoli ścisłości, przedsiębiorstwo, które ma w planie odmówienie 
świadczenia tejże usługi, najpierw, przed odmową, będzie potrzebowało uzyska-
nia decyzji Urzędu Regulacji Energetyki zwalniającej je z obowiązku. Przewiduje 
się, że zabieg ten wpłynie na przedsiębiorstwa, które wykorzystują tę „lukę” do 
przeciągania całej procedury.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do niniejszej nowelizacji: „W obecnej ustawie 
przyjęto wersję legislacji europejskiej, która okazała się niekorzystną dla rynku 
i konsumentów. Niniejsza nowelizacja nie tylko zachowuje zgodność z prawem 
europejskim, ale eliminuje jednocześnie negatywne konsekwencje obowiązu-
jących przepisów i umożliwia realizację celów dyrektywy. Regulacja będzie 
korzystna dla konsumentów z uwagi na umożliwienie im zmiany sprzedawcy 
gazu ziemnego, jak również zwiększy konkurencję na rynku gazu. Projekt jest 
odzwierciedleniem szerokiego konsensusu społecznego dotyczącego koniecz-
ności zmian prawnych w ww. zakresie. W szczególności jest wyrazem dążenia 
społeczności lokalnych w zakresie możliwości dostępu do alternatywnych ofert 
sprzedaży gazu. (…) Projekt będzie miał korzystny wpływ na działalność mi-
kroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności 
wprowadzenie jednolitych zasad w zakresie udzielania dostępu do sieci dystry-
bucyjnych gazowych zwiększy pewność prawa, w tym dla mniejszych podmio-
tów działających na rynku gazu. Jednocześnie należy założyć, że w konsekwencji 
wyłączenia tym projektem możliwości odmawiania dostępu do lokalnych sieci 
gazowych, bez czekania na decyzję prezesa URE w tym zakresie, dla alternatyw-
nych dostawców w większym zakresie tacy mali i średni przedsiębiorcy zyskają 
dostęp do odbiorców przyłączonych do tych sieci”.

W Sejmie niniejsza nowelizacja została podjęta jednogłośnie, 440 głosami 
za. Ja również zdecydowanie popieram niniejszy projekt nowelizacji. Dziękuję 
bardzo.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Głosuję za przyjęciem nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne. Uważam, że 
zmiany do wyżej wymienionej ustawy, proponowane w obszarze prawa do odmo-
wy świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych przez przedsiębiorstwa ener-
getyczne wchodzące w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, mają 
pozytywny oddźwięk dla konsumenta finalnego i zapewnią ochronę praw kon-
sumenckich. Co ważne, nie ograniczą one jednocześnie prawa przedsiębiorstwa 
do odmowy świadczenia usług w uzasadnionych przypadkach opisanych w usta-
wie. Ponadto nowelizowane przepisy wpłyną na konkurencyjność, zwiększając 
konkurencję na rynku gazu, co zawsze jest opcją atrakcyjną dla konsumenta. 
Proponowana ustawa jest wyrazem dążenia społeczności lokalnych w zakresie 
możliwości dostępu do alternatywnych ofert sprzedaży gazu.

Nowelizacja powinna być przyjęta również z powodu dążenia do eliminacji 
negatywnych konsekwencji obowiązujących przepisów opartych na legislacji 
europejskiej, które okazały się niekorzystne dla polskiego rynku i polskich kon-
sumentów. Co bardzo istotne, mimo wymienionych wcześniej zmian nowelizacja 
nadal zachowuje zgodność z prawem europejskim.
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Przemówienie senatora Wiktora Durlaka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych na światowych rynkach, 

ropy i gazu ziemnego, który bezpośrednio wpływa na ceny energii, a także skutki 
wywołane pandemią koronawirusa, tj. przerwane łańcuchy dostaw czy skokowy 
wzrost popytu, związany z częściowym znoszeniem restrykcji, to dziś główne 
przyczyny rozpędzającej się inflacji, która staje się problemem globalnym i do-
tyka państw o różnym potencjale gospodarczym.

Na rekordowe wskaźniki inflacji i niespotykane od kilkudziesięciu lat wzro-
sty cen, szczególnie energii i żywności, mają również wpływ takie czynniki jak 
polityka klimatyczna EU – wzrost cen praw do emisji CO2 i pakiet klimatycz-
ny – czy spekulacje na rynku gazu. Jedne państwa notują najwyższy poziom 
inflacji w historii, pozostałe zmagają się z największymi od kilkudziesięciu lat 
wzrostami cen. W Estonii i na Litwie poziom inflacji osiąga już wyniki dwucy-
frowe. Wysoka inflacja jest również w Hiszpanii, Belgii, Holandii, Niemczech 
i Wielkiej Brytanii, które mają największe gospodarki w Europie, a także w USA, 
co pokazuje z jak poważnym kryzysem mamy do czynienia.

Zaistniała sytuacja wymaga nadzwyczajnych, niestandardowych działań, 
które przede wszystkim pozwolą uchronić obywateli, w szczególności tych mniej 
zamożnych, przed lawinowym wzrostem cen. Wprowadzona w grudniu ubie-
głego roku tzw. tarcza antyinflacyjna 1.0 pozwoliła ograniczyć wzrost kosztów 
energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych. Według szacun-
ków ekonomistów obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, zniesienie ak-
cyzy na energię elektryczną oraz jej ograniczenie w przypadku paliw pozwoli 
obniżyć szczyt inflacyjny o ok. 1–1,5 punktu procentowego.

Dziś procedujemy nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, 
która wprowadza kolejny pakiet działań antyinflacyjnych. Stanowi kontynuację 
i rozszerzanie funkcjonujących obecnie rozwiązań. Tarcza antyinflacyjna 2.0 ma 
obniżyć lub czasowo znieść podatek VAT. Zaproponowane w ustawie rozwiąza-
nia mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. i bez wątpienia są jednym 
z najbardziej rozbudowanych programów walki z inflacją w skali całej Europy.

Kluczowe założenia rządowej tarczy antyinflacyjnej 2.0 to zerowa stawka na 
podstawowe produkty spożywcze, m.in. mięso, ryby, produkty mleczarskie, wa-
rzywa i owoce oraz wyroby piekarnicze, a także na gaz, nawozy i środki ochrony 
roślin, które są istotnym kosztem produkcji rolnej. Niezwykle ważnym rozwią-
zaniem jest także obniżenie stawki VAT na paliwo z 23% do 8%, co ma się prze-
łożyć na obniżkę jego ceny na stacjach benzynowych o ok. 60–70 gr na litrze, 
a gazu LPG o ok. 40 gr na litrze.

Według ekspertów przyjęcie zaproponowanych w ustawie rozwiązań po-
zwoli, podobnie jak w przypadku pierwszej tarczy antyinflacyjnej, obniżyć in-
flację od 1 do 1,5 punktu procentowego. Bezprecedensowa obniżka podatków to 
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jednak przede wszystkim ochrona rodzin najuboższych, emerytów i rencistów, 
dla których wydatki na energię oraz żywność stanowią znaczną część domo-
wego budżetu.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Głównym celem uchwalonej przez Sejm w dniu 13 stycznia ustawy o zmia-

nie ustawy o podatku od towarów i usług jest „realizacja działań w obszarze 
podatków, zmierzających do przeciwdziałania skutkom inflacji”, jak możemy 
przeczytać w uzasadnieniu do projektu. 

W pierwszej kolejności jednak wypadałoby się poważnie zastanowić nad 
tym, co doprowadziło do tak horrendalnych cen. Od długiego czasu panuje cha-
os, ale to, w jakiej rzeczywistości obudziliśmy się w nowym roku po zmianach 
Polskiego Ładu, absolutnie przeraża. Inflacja jest najwyższa od 21 lat – ten wynik 
mówi sam za siebie. Musimy pamiętać, że drożeje wszystko, nie tylko żywność, 
paliwa i energia. Wśród innych kategorii w górę idzie także zdrowie, rekreacja 
i kultura, edukacja, gastronomia czy hotelarstwo. Oczywiście ta ustawa jest 
potrzebna, a w tym momencie nawet konieczna – popieram obniżenie podat-
ku VAT. To są niestandardowe działania, ale obecna sytuacja gospodarcza tego 
wymaga. Pamiętajmy jednak, że rząd od dawna nie liczył się z tym ryzykiem. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ze względu na obecną sytuację gospodarczą w Polsce, w Europie, a także na 

świecie związaną z inflacją oraz konieczność zaoferowania pomocy każdemu 
obywatelowi Polski słuszne jest wprowadzenie w życie ustawy o zmianie ustawy 
od podatku od towarów i usług.

Nie da się ukryć, że ceny gazu i energii elektrycznej na rynku światowym 
diametralnie wzrosły, a że Polska nie jest odosobnionym krajem, to niestety my 
również zmagamy się z problemem inflacji. Skoro koszty energii są bowiem 
wysokie, nic dziwnego, że podwyższane są ceny innych produktów. Obniżenie 
stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.: na żywność 
wymienioną obecnie w załączniku nr 10 do ustawy o VAT objętą teraz stawką 
podatku VAT 5% – do stawki 0%; na paliwa silnikowe objęte stawką podatku 
VAT 23% – do stawki 8%; na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą 
i inne środki wspomagające produkcję rolniczą – ze stawki 8% do stawki 0%; 
na gaz ziemny – do stawki 0% oraz na energię elektryczną i energię cieplną – 
do stawki 5%, jest dobre i z pewnością przyczyni się do obniżenia kosztów życia 
Polaków. Konieczne było zniesienie podatku VAT dla produktów żywnościowych, 
jak również środków wykorzystywanych do produkcji żywności, czyli nawozów, 
środków ochrony roślin i innych towarów wspomagających produkcję rolną. 
Uzasadnione jest zwłaszcza w okresie zimowo-wiosennym obniżenie stawki 
podatku dla gazu ziemnego oraz energii elektrycznej i cieplnej. Jeśli weźmie się 
pod uwagę to, że na ceny wielu produktów i usług mają przełożenie ceny paliw 
wykorzystywanych do napędu pojazdów silnikowych, kolejnym ważnym ob-
szarem, w którym powinny być obniżone ceny, jest obszar olejów napędowych, 
biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, benzyn silnikowych oraz 
gazu skroplonego LPG. Aby konsument był pewny, że cena produktu została 
zmniejszona, dobrym rozwiązaniem jest nałożenie obowiązku zamieszczania 
informacji o tym przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym 
dokonywana jest sprzedaż towaru, bądź każdorazowego dołączenia informacji 
do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za towar.

Ustawa, która wprowadza przepisy o charakterze przejściowym i bardzo 
wyjątkowym, jest tak naprawdę odpowiedzią na bardzo wyjątkową, a zarazem 
trudną sytuację gospodarczą, i poprawia warunki życia społeczeństwa. Dlatego 
będę ją popierał.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Trzeba sobie jasno powiedzieć, że rząd jedynie gasi pożar, który sam wywo-

łał swoimi nieodpowiedzialnymi działaniami, a przede wszystkim całkowi-
tym brakiem działalności Rady Polityki Pieniężnej i prezesa Glapińskiego, który 
oczywiście dostaje w tej chwili swoiste wotum nieufności od rządu i, miejmy 
nadzieję, że to będzie koniec jego niechlubnej kadencji.

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że inflacja, która jest w Polsce o wiele wyższa 
niż w krajach Unii Europejskiej, jest zawiniona, przynajmniej częściowo, także 
przez błędne działania właśnie Narodowego Banku Polskiego, który nie wypeł-
nia swoich obowiązków konstytucyjnych. Ale warto też przypomnieć, że kiedy 
premier Morawiecki przedstawiał założenia pierwszej tarczy inflacyjnej, prze-
konywał, że chciałby zerowego VAT na żywność, ale nie ma na to zgody Komisji 
Europejskiej. Zapomniał, że Komisja Europejska w ogóle w tej kwestii się nie 
wypowiadała i że nie zwrócił się do organu, do którego należało się zwrócić. 
Ostatecznie ministrowie finansów Unii Europejskiej zgodzili się na takie ob-
niżki. Komisja przypomniała właśnie o tym, że Polska może obniżyć VAT, ale 
rząd wybrał wtedy dodatek osłonowy, bo uważał, że dawanie pieniędzy bezpo-
średnio do kieszeni jest skuteczniejsze jako kiełbasa wyborcza. Czy premierowi 
nie wstyd ciągle kłamać, ciągle okłamywać obywateli i ciągle stosować różnego 
rodzaju krętactwa, także w sprawie Polskiego Ładu, który naprawdę jest jednym 
wielkim bałaganem PiS-owskim?

Tarcza naprawdę nie uderza w przyczyny inflacji. Obniżka VAT i akcyzy – 
którą naturalnie poprzemy, dlatego że trzeba ratować Polaków – tylko chwilowo 
złagodzi wzrost cen, a inflacja będzie przez to zdecydowanie dłużej się utrzy-
mywać, a więc rząd tak naprawdę przedłuża inflację. Ale tarcza nie chroni też 
najsłabszych ekonomicznie obywateli. Brakuje dodatkowej waloryzacji świad-
czeń składkowych, a szczególnie nieskładkowych. Zasiłki rodzinne i świad-
czenia wychowawcze nie były waloryzowane od 2016 r. i to niestety trzeba po 
prostu zmienić.

Miał być Nowy Ład, a jest stary ład, ale za to nowy bałagan. Przez kilka 
ostatnich miesięcy rząd Prawa i Sprawiedliwości karmił Polki i Polaków prze-
konaniem, że będziemy mieli taniej, łatwiej i bezpiecznej. Jest drożej, jest mniej 
bezpiecznie, a przede wszystkim są mniejsze pensje. Ostatnie kilka miesięcy 
dawało nadzieję, ale pierwsze kilka dni nowego roku pokazuje, jak bardzo nie 
przygotowaliście się do inflacji, drożyzny i podwyżek cen gazu i prądu. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług zmierza do prze-

ciwdziałania skutkom inflacji. Nowelizacja ustawy o VAT polega na obniżeniu 
w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. stawek podatku od 
towarów i usług dla: towarów spożywczych, towarów wykorzystywanych do 
produkcji rolnej oraz gazu ziemnego, o których mowa w dodawanym art. 146da 
ust. 1 ustawy o VAT – do 0%; energii elektrycznej oraz energii cieplnej, o któ-
rych mowa w dodawanym art. 146db ustawy o VAT – do 5%; paliw silnikowych, 
o których mowa w dodawanym art. 146dc ustawy o VAT – do 8%. Czasowe ob-
niżki stawek podatku VAT na przedmiotowe towary mają na celu zahamowanie 
wzrostu cen tych towarów, a zatem również pomoc w walce ze skutkami inflacji. 
Zredukowanie stawek podatku VAT na wskazane towary powinno przyczynić 
się do poprawy sytuacji rodzin i gospodarstw domowych najbardziej dotknię-
tych skutkami gwałtownie rosnących cen.

Obniżka stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. bę-
dzie skutkowała obniżeniem dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od 
towarów i usług o ok. 11,6 miliarda zł, z czego obniżenie stawki dla żywności 
i napojów objętych obecnie stawką podatku VAT 5% do stawki 0% to ok. 2,92 mi-
liarda zł, na paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące 
samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG z 23% do 8% to ok. 
3,11 miliarda zł, na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne 
środki wspomagające produkcję rolniczą, takie, jak: środki poprawiające wła-
ściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw, z 8% do 
0% to ok. 0,52 miliarda zł (oszacowano w warunkach 2020 r.), na gaz ziemny do 
0% to ok. 2,09 miliarda zł, na energię elektryczną do 5% to ok. 2,30 miliarda zł, 
na energię cieplną do 5% to ok. 0,67 miliarda zł.

Jednym z największych problemów, z którym borykają się dziś Polacy, są 
wysokie rachunki i wysokie ceny. Podwyżki wynikają z czynników zewnętrz-
nych, niezależnych od rządu. Jednak aby złagodzić skutki inflacji i zmniejszyć 
jej koszty dla Polaków, powstała najpierw tarcza antyinflacyjna 1.0, a niedługo 
zacznie działać tarcza antyinflacyjna 2.0.

Z tych wszystkich względów wprowadzenie zmian do ustawy jest w pełni 
uzasadnione.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje czasową 

obniżkę stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r., tj. 
na okres 6 miesięcy. Na żywność, objętą do tej pory stawką 5%, stawka zostaje 
obniżona do 0%. Na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowią-
ce samoistne paliwa, benzynę silnikową oraz gaz skroplony LPG podatek VAT 
zostaje obniżony ze stawki 23% do stawki 8%. Na nawozy, środki ochrony roślin, 
ziemię organiczą i inne środki wspomagające produkcję rolną, takie jak środki 
poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do 
upraw, podatek VAT zostaje obniżony ze stawki 8% do stawki 0%. Zerowa staw-
ka obowiązywać będzie także na gaz ziemny, a na energię elektryczną i energię 
cieplną proponowana jest stawka na poziomie 5%.

Według ustawodawcy zmiany proponowane w ustawie są kontynuacją 
działań w zakresie obniżek podatków w ramach działalności antyinflacyjnej 
w pierwszej tarczy z grudnia 2021 r. Obniżenie stawek podatku VAT w okresie 
od 1 lutego do 31 lipca 2022 r., czyli na 6 miesięcy, będzie skutkować obniżeniem 
dochodów budżetu państwa z tytułu podatku VAT mniej więcej o 11 miliardów 
600 milionów zł. Czyli o tyle spadną realne wpływy podatkowe.

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o debatach w tej Izbie związanych 
z pierwszą tarczą antyinflacyjną, gdzie podkreślano, że zaproponowane roz-
wiązania są daleko niewystarczające, co już po dwóch tygodniach okazało się 
prawdziwą diagnozą i rząd w trybie pilnym przygotował kolejną tarczę, tak że 
Senat musiał zebrać się na ekstra posiedzeniu. Pomijam to ekstra posiedzenie, bo 
jesteśmy zawsze gotowi do procedowania ważnych rozwiązań prawnych, ale nie 
sposób nie podkreślić kolejnego lekceważenia przez rząd racjonalnych poprawek 
opozycji zgłaszanych w czasie procesu legislacyjnego, które to poprawki, często 
w prawie niezmienionej formie, procedowane są później jako poprawki rządowe.

Nie sposób też w tym miejscu nie przywołać debaty budżetowej, także sprzed 
tygodnia, w czasie której zwrócono uwagę na niewłaściwe wskaźniki makro-
ekonomiczne przyjęte do opracowania budżetu państwa. W tym samym czasie 
premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej ogłaszał zapisy nowej 
tarczy antyinflacyjnej, skutkującej wzrostem zadłużenia, a minister Skuza tłu-
maczył senatorom, że omawiany budżet państwa jest „świetnym” budżetem, nic 
nie należy w nim zmieniać i należałoby go przyjąć bez poprawek. Pozostawię to 
bez komentarza, bo musiałbym wygłosić coś niecenzuralnego.

Czy będę głosować za tą ustawą? Trudno nie głosować za rozwiązaniami, 
o których wcześniej mówiliśmy już na tej sali, tym bardziej że wprowadzimy 
kilka poprawek. Musimy mieć jednak świadomość, że rozwiązania ustawowe, 
o których dzisiaj rozmawiamy, nie likwidują przyczyn inflacji, działają jedy-
nie na jej objawy, i to tylko przejściowo. Nie mamy wcale pewności, że czasowa 
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obniżka VAT zagwarantuje spadek cen, a na pewno nie zagwarantuje tego ko-
nieczność umieszczania o tym informacji na fakturach i paragonach, o której 
mowa w art. 2 tej ustawy. Potrzebna jest prawdziwa polityka, strategia walki 
z inflacją, odblokowanie środków unijnych z Funduszu Odbudowy, przezna-
czenie znacznie większych środków ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na 
transformację energetyczną i przyspieszenie rozwiązań prawnych dla większe-
go wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, co pozwoli obniżyć w przy-
szłości cenę energii.

Nie można zapominać także o konieczności znacznego zwiększenia nakła-
dów na inwestycje, których obecny poziom jest rekordowo niski. Biznes zagra-
niczny jest coraz mniej zainteresowany inwestycjami w naszym kraju, głównie 
przez niestabilność polskiego prawa. W tym zakresie oczekujemy od rządzących 
znacznego przyspieszenia działań.

Reasumując: będę głosować za tą ustawą wraz z poprawkami. Dziękuję za 
uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług nakierun-

kowany jest na wprowadzenie rozwiązań rządowej tarczy antyinflacyjnej 2.0.
Projekt przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT w okresie od 1 lu-

tego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.: na żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 
5% – do stawki 0%; na paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty sta-
nowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – ze stawki 
23% do stawki 8%; na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne 
środki wspomagające produkcję rolniczą, takie jak: środki poprawiające właści-
wości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw – ze stawki 
8% do stawki 0%; na gaz ziemny – do stawki 0%; na energię elektryczną i ener-
gię cieplną – do stawki 5%.

Zmiany proponowane w ustawie są kontynuacją działań w zakresie obniżek 
podatków w ramach działań antyinflacyjnych opracowanych w 2021 r., w tym 
są kontynuacją obniżek stawek podatku VAT wprowadzonych w tym celu od 
1 stycznia 2022 r.

Popatrzmy jednak na poszczególne propozycje bardziej szczegółowo.
Po pierwsze, obniżka cen paliw. Ostatnie miesiące przyniosły gwałtowny 

wzrost cen ropy na globalnych rynkach. Mimo że wszyscy w Europie kupują 
baryłkę ropy za podobną cenę, w Polsce mamy do czynienia z jednymi z najniż-
szych cen paliw w Unii Europejskiej. Dalszy niekontrolowany wzrost cen mógł-
by jednak negatywnie wpłynąć na budżet gospodarstw domowych i polskich 
firm. Przepisy prawa unijnego nie pozwalają na wyzerowanie danin obciąża-
jących energię i paliwa. Umożliwiają jedynie ich zmniejszenie do unijnego mi-
nimum. Dzięki działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości z opcji tej skorzysta 
Polska. Zaproponowana zmiana zakłada obniżenie stawek akcyzy na wyroby 
energetyczne do wysokości minimum akcyzowego – wliczając opłatę paliwową 
i opłatę emisyjną – w taki sposób, że wysokość opłaty emisyjnej i opłaty pali-
wowej pozostaną w 2021 r. i 2022 r. na dotychczasowym poziomie. Aby ograni-
czyć dynamikę rosnących cen paliw, od 20 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. 
wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego 
w Unii Europejskiej. Dodatkowo od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną 
zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

Po drugie, obniżony zostanie VAT na gaz ziemny. Obecny kryzys na rynku 
gazu i związane z nim drastyczne wzrosty cen w całej Unii Europejskiej budzą 
rosnący niepokój mieszkańców, zwłaszcza przed zbliżającym się sezonem zimo-
wym. Dlatego decyzją rządu Mateusza Morawieckiego obniżone zostaną stawki 
dla odbiorców gazu za pomocą narzędzi podatkowych. Obniżka podatku VAT na 
gaz do poziomu 8% z obecnych 23% na 3 miesiące – od stycznia do marca 2022 r.
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Po trzecie, obniżka VAT na ogrzewanie z sieci. W tarczy 2.0 dołączamy do rzą-
dowej tarczy antyinflacyjnej obniżkę podatku VAT na ogrzewanie z sieci, z które-
go korzystają mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Obniżka VAT 
na ciepło do poziomu 8% z obecnych 23% od stycznia do marca 2022 r. wpłynie 
z pewnością na obniżenie czynszu.

Po czwarte, zwolnienie i obniżenie akcyzy na energię elektryczną. Oprócz 
szczególnej pomocy najbardziej potrzebującym, którzy otrzymają dodatki, chce-
my solidarnie i sprawiedliwie złagodzić negatywne efekty wzrostu cen ener-
gii elektrycznej. Są one spowodowane kryzysem gazowym oraz wzrostem cen 
uprawnień do emisji CO2 w unijnym systemie Europejskiego Systemu Handlu 
Emisjami, UE ETS. Dlatego proponujemy zwolnienie z akcyzy z obecnych 5 zł/
MWh do 0 zł/MWh dla gospodarstw domowych od dnia wejścia w życie ustawy 
do 31 maja 2022 r. oraz obniżenie akcyzy na energię elektryczną dla pozostałych 
odbiorców do minimum UE od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r.

I  wreszcie po piąte, obniżony zostanie VAT na energię elektryczną. 
Zmniejszone zostaną stawki dla odbiorców energii za pomocą narzędzi podat-
kowych. Obniżka podatku VAT na energię elektryczną do poziomu 5%, z obec-
nych 23%, na 3 miesiące. Okres obowiązywania: styczeń–marzec 2022 r.

Już dzisiaj wysokie ceny energii elektrycznej, ciepła, gazu i przede wszyst-
kim benzyny uderzają w Polaków. Są one spowodowane brudną grą Rosji na 
światowych rynkach, szantażem energetycznym, brakiem solidarności ze stro-
ny niektórych państw Unii i europejskimi mechanizmami handlu emisjami 
CO2 – ETS. I choć aktualne problemy związane z inflacją to w dużej mierze 
wina i problem międzynarodowy, to rząd Prawa i Sprawiedliwości nie chowa 
głowy w piasek. Nie szuka wymówek, znajduje i aktywnie proponuje rozwią-
zania. Rządowa tarcza antyinflacyjna jest stale rozwijana i w razie potrzeby 
uzupełniana.

Cieszę się, że m.in. dzięki obecnie procedowanej nowelizacji ustawy o podat-
ku od towarów i usług rząd premiera Mateusza Morawieckiego chce nad polski-
mi rodzinami roztoczyć parasol antyinflacyjny. Będę głosował za niniejszym 
projektem. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Przedłożony projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług jest bez 
wątpienia chwalebny i bardzo pożądany w obecnej sytuacji chaosu społeczno-
-gospodarczego wiążącego się ze skutkami światowej pandemii koronawirusa. 
Co istotne, w świetle opiniowanej ustawy sytuacja wysokiej inflacji, z jaką mie-
rzy się społeczeństwo polskie, ma charakter ogólnoświatowy, a nie tylko lokalny 
czy nawet regionalny. Z wysoką inflacją mierzy się więc zarówno gospodarka 
polska, jak i ta najpotężniejsza z gospodarek, gospodarka amerykańska, a po-
ziom inflacji w obu krajach jest porównywalny i na tyle wysoki, aby w Polsce 
był najwyższy od ponad 20 lat, zaś w Stanach Zjednoczonych od 40 lat. Jest to 
istotne o tyle, że daje odpowiednią perspektywę analizowanej tutaj nowelizacji 
oraz podkreśla wyjątkowość, ale też tragizm sytuacji.

W jej obliczu niewątpliwie rolą rządu jest wspomożenie obywateli, ale rów-
nież instytucji państwowych i przedsiębiorców oraz wszystkich tych środo-
wisk dotkniętych obecną sytuacją, które samodzielnie mogą nie poradzić sobie 
z udźwignięciem wyzwań obecnej rzeczywistości. I z tej perspektywy patrząc, 
jak najbardziej działania o charakterze wspomagającym czy osłonowym po-
winny być teraz popierane i wspierane przez wszystkie środowiska politycz-
ne, co zresztą, jak pokazują ostatnie głosowania w Sejmie nad proponowanymi 
rozwiązaniami wspomagającymi obywateli w powyższym zakresie, możemy 
zaobserwować i co zapewne cieszy, a przynajmniej powinno. Jednakże, zważyw-
szy na tempo, w jakim wprowadzane są nowelizacje ustaw w celu zrealizowa-
nia wskazanych zamierzeń, nie można usprawiedliwiać tworzenia wadliwego 
prawa lub prawa dyskryminującego dane środowiska kosztem innych, nawet 
jeśli dochodzi do tego na skutek niedopatrzeń czy braku wystarczających opinii 
zainteresowanych środowisk. Mimo wszystko należy podejść do wprowadza-
nia zmian w ustawach w sposób racjonalny, zachowując możliwie holistyczne 
podejście pozwalające uwzględnić szeroki kontekst i interesy możliwie wszyst-
kich środowisk.

Biorąc pod uwagę to wszystko, chciałbym jak najbardziej zagłosować za pro-
ponowaną nowelizacją, jednakże nie mogę nie zauważyć głosów środowisk, któ-
re w mocnych słowach i w sposób bardzo racjonalny i mający mocne podstawy 
kalkulacyjne wskazują wadliwość proponowanych zmian. Głosując nad usta-
wą, należy więc przede wszystkim przeanalizować zasadność opinii wysuwa-
nej przez wszystkie zgłaszające uwagi środowiska, a ponadto przeanalizować 
w sposób jak najbardziej szczegółowy propozycje zmian. Np. podane przeze mnie 
niżej opinie 2 środowisk wskazują, jak bardzo istotne to głosy i jak istotne uwa-
gi, które nieuwzględnione podczas głosowania nad tą ustawą doprowadzą do 
sytuacji dużego niezadowolenia danych środowisk, a co więcej, doprowadzą do 
skutków przeciwnych do zamierzonych przez ustawodawcę.
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Tak więc Związek Polskich Przetwórców Mleka zwraca uwagę na wątpliwo-
ści interpretacyjne wynikające z nowelizacji i wskazuje konieczność doprecy-
zowania kwestii stawek VAT na produkty mleczne. Wątpliwości budzi to, czy 
zakładana w projekcie ustawy obniżka podatku VAT dotyczyć ma również mleka 
surowego kupowanego przez zakłady mleczarskie od gospodarstw rolnych, a je-
żeli tak, to czy obejmie również rolników rozliczających się na zasadach ryczałtu. 
Odpowiedź na to proste, wydawałoby się, pytanie jest zasadnicza i w zależności 
od jej treści będzie prowadziła do różnorakich konsekwencji. Aktywni płatni-
cy VAT, w tym przypadku rolnicy, w sytuacji, gdy proponowana obniżka VAT 
obejmuje również, co nie jest jasne, mleko surowe, nie będą doliczać 5% VAT na 
wystawianych przez siebie fakturach i choć zarówno dla nich, jak i dla zakła-
dów mleczarskich rozwiązanie to wydaje się neutralne podatkowo, to jednak 
będzie mogło w pewnym zakresie wpływać negatywnie na płynność finansową 
gospodarstw rolnych, które częściowo finansują zakupy środków produkcji ze 
wspomnianych 5% VAT. Sytuacja jednak komplikuje się bardziej w przypadku 
tzw. rolników ryczałtowych, których jest zdecydowana większość. W ich przy-
padku obniżenie VAT na mleko surowe do 0% będzie oznaczało stratę 7% do-
tychczasowej ceny mleka, gdyż na fakturach VAT RR stosowana jest stawka 
VAT 7%, ale cała kwota brutto wynikająca z faktury VAT RR pozostaje u rolnika 
ryczałtowego, a 7% VAT nie trafia do urzędu skarbowego. Jeżeli nawet zakłady 
mleczarskie zdecydowałyby się zrekompensować tę stratę swoim dostawcom 
i zwiększyłyby wypłacane rolnikom ryczałtowym ceny netto o 7%, to nie będą 
mogły tak jak dotychczas odliczać tych 7% jako VAT, gdyż na fakturze pozycja ta 
będzie wynosić 0%, co oznacza dla zakładów mleczarskich wyższe koszty zaku-
pu surowca. Wyższe koszty zakupu surowca bezwzględnie wpłyną, co wynika 
z czystej ekonomii, na wyższe ceny produktów gotowych, a te, dalej idąc w górę 
łańcucha wartości, zwiększą ceny produktów, dla których mleko jest półproduk-
tem lub składnikiem. Doprowadzi to więc do spirali wzrostu cen zamiast do ich 
obniżania, co stoi w oczywistej sprzeczności z celami opiniowanej nowelizacji 
ustawy o podatku od towarów i usług.

Kolejny przykład nie tylko braku wystarczającego doprecyzowania, ale 
przede wszystkim wybiórczego podejścia do tworzenia prawa, to pozostawie-
nie przez ustawodawcę VAT w wysokości 23% na gaz płynny LPG dla celów 
opałowych w sytuacji obniżenia go dla pozostałych nośników energii, tj. gazu 
ziemnego, ciepła sieciowego, energii elektrycznej. Jest to o tyle istotnym prze-
oczeniem, że pozostawia na marginesie działań antyinflacyjnych całą grupę 
użytkowników gazu na obszarach wiejskich. Liczy ona 8 milionów użytkow-
ników, to ponad 120 tysięcy stacjonarnych zbiorników LPG i 11 milionów butli 
gazowych znajdujących się w obrocie na terenie Polski. Problem wzmaga to, że 
wykorzystanie LPG w Polsce jest obecnie bardzo mocno związane z produk-
cją żywności oraz przedsiębiorczością na terenach wiejskich. Pozostawienie go 
z VAT-em na poziomie 23% w sytuacji obniżek dla pozostałych nośników energii 
spowoduje wyższe ceny, chociażby żywności produkowanej przez producentów 
korzystających w procesie produkcyjnym z LPG w stosunku do tego samego ro-
dzaju żywności, ale produkowanej przy użyciu innych niż LPG nośników ener-
gii. Zaburzy to w sposób oczywisty konkurencyjność produkcji na niekorzyść 
producentów używających LPG, a w konsekwencji doprowadzi do strat udziałów 
rynkowych, obrotu w zakresie i wolumenu, i wartości, a być może do braku ren-
towności czy nawet bankructwa. I nie ma w tym wielkiej przesady, szczególnie 
jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że to właśnie ceny żywności podbiją obecnie 
inflację, a w Polsce proces ten uwidacznia się w jeszcze większym stopniu niż np. 
na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych ze względu na wyższy udział 
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wydatków na żywność w wydatkach gospodarstw domowych, co spowodowane 
jest niedorównującym jeszcze do standardów tych krajów poziomem dobrobytu 
społecznego. Jednakże mając to na uwadze, aby nie było tak prosto, zgłaszająca 
zarysowany problem Polska Organizacja Gazu Płynnego zaznacza, że wprowa-
dzenie obniżonej stawki na LPG, choć tak bardzo pożądane, a wręcz konieczne, 
może doprowadzić do licznych nadużyć, ponieważ na etapie hurtowego obrotu 
gazem płynnym nie jest znane przeznaczenie LPG, nie wiadomo, czy trafi on do 
sprzedaży jako paliwo silnikowe, czy do ogrzewania gospodarstw domowych. 
Zróżnicowanie stawek podatku od towarów i usług dla różnych zastosowań gazu 
płynnego może tworzyć przestrzeń dla nadużyć podatkowych.

Z tego wszystkiego wynika, że proponowana nowelizacja, mimo że ma chwa-
lebny cel i jednogłośną zgodę Sejmu, budzi sporo wątpliwości, również natury 
konstytucyjnej w zakresie terminów procesu legislacyjnego. Ja również, idąc po 
linii sejmowej, chciałbym widzieć jednogłośne głosowanie za przyjęciem opi-
niowanej ustawy w Senacie i sam głosować na tak, jednakże wskazane przykła-
dy nakazują bezwzględnie dokładniej przyjrzeć się proponowanym zmianom 
i wprowadzić konieczne poprawki.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wspar-

cia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płat-
ności zakłada zwiększenie dochodów rolników oraz ma na celu zapewnienie 
im wypłaty tzw. uzupełniającej płatności podstawowej (UPP) w ramach dopłat 
bezpośrednich.

Jak wiadomo, sytuacja w rolnictwie na dzień dzisiejszy jest trudna. Niestety 
rolnicy, tak samo jak i przedsiębiorcy, ucierpieli na pandemii koronawirusa. 
Rolnicy, jak wiadomo, muszą kupić nawozy oraz potrzebne im środki ochro-
ny roślin, które niestety są coraz droższe. Szalejąca inflacja odbija się na nas 
wszystkich.

UPP, tak jak to miało miejsce we wcześniejszych latach, będzie przysługiwać 
w odniesieniu do najważniejszych roślin uprawnych. Takowy mechanizm był 
już bowiem stosowany w 2013 r.

Wątpliwością, która nasuwa się w przypadku ustawy, jest termin jej wejścia 
w życie. Ustawa zakłada, iż powyższe przepisy mają zacząć funkcjonować od 
dnia 15 marca 2022 r. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiony projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w usta-

wie z  dnia 5  lutego 2015  r. o  płatnościach w  ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego.

Istotą rozwiązań przewidzianych w art. 1 projektu ustawy jest rozszerze-
nie na 2022 r. katalogu dostępnych instrumentów wsparcia w ramach systemu 
wsparcia bezpośredniego o uzupełniającą płatność podstawową (UPP) przyzna-
waną w ramach przejściowego wsparcia krajowego. Warunki przyznania przej-
ściowego wsparcia krajowego są analogiczne do tych, które zostały zatwierdzone 
w odniesieniu do 2013 r.

Projekt ustawy przyjmuje uzupełniającą płatność podstawową jako przy-
sługującą do powierzchni upraw niektórych roślin oraz gruntów ornych, na 
których nie prowadzi się uprawy roślin, do których została przyznana jednolita 
płatność obszarowa. Konsekwencją tej nowelizacji jest wprowadzenie zmiany do 
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, uzupełniająca płatność pod-
stawowa przyczyni się do wzrostu średniego poziomu wsparcia dla rolników 
i pozwoli na zmniejszenie różnicy między przeciętnym dochodem z pracy w go-
spodarstwie rolnym a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, 
a także różnicy między średnim wsparciem bezpośrednim w Polsce w stosunku 
do średniego wsparcia w Unii Europejskiej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2022 r. Termin ten odpowiada 
dacie rozpoczęcia składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich 
i płatności niezwiązanej do tytoniu.

Reasumując, chcę powiedzieć, że przedstawione powyżej argumenty potwier-
dzają zasadność wprowadzenia proponowanych zmian w ustawie.
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Przemówienie senatora Józefa Łyczaka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Celem ustawy jest zwiększenie dochodów rolników i zapewnienie im wypłaty 
tzw. uzupełniającej płatności podstawowej, UPP, w ramach dopłat bezpośred-
nich. Uzupełniająca płatność podstawowa służyć będzie realizacji dopłat po-
wyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw w ramach Polskiego 
Ładu dla polskiej wsi. Płatność ta, wraz z płatnością redystrybucyjną, czyli do-
datkową, pozwoli na zwiększenie średniej kwoty wsparcia ponad średnią UE 
w małych i średnich gospodarstwach, tj. od 3 do 30 ha użytków rolnych, dla po-
nad 60% rolników. Przyznawanie płatności planowane jest również po 2022 r., 
co zostanie uwzględnione w nowych przepisach przygotowywanych w związku 
z potrzebą wdrożenia reformy wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027. Tak 
jak w roku 2013, UPP będzie przysługiwała w odniesieniu do najważniejszych 
roślin uprawnych, w szczególności zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałko-
wych, do gruntów ugorowanych.

Przywrócenie UPP ze względu na jej szeroki zakres, tzn. ponad 9 milionów ha 
i ok. 1 milion 170 tysięcy rolników wg danych za rok 2013, przyczyni się do 
wzrostu średniego poziomu wsparcia dla zdecydowanej większości rolników. 
Zastosowanie tej płatności pozwoli zatem na zmniejszenie różnicy między prze-
ciętnym dochodem z pracy w gospodarstwie rolnym a wsparciem bezpośrednim 
w Polsce i w UE, jak czytamy w uzasadnieniu ustawy. Warto wskazać, iż płat-
ność będzie dotyczyła ponad 1 miliona rolników i ponad 9 milionów ha, a więc 
bardzo znaczącego odsetka polskich rolników. Podkreślenia wymaga też to, iż 
jest to wsparcie z budżetu państwa.

To jest bardzo ważna, istotna zmiana, w wyniku której dochody rolników 
zostaną zwiększone. Przyczyni się ona również do zmniejszenia różnicy mię-
dzy średnim wsparciem bezpośrednim w Polsce i w Unii Europejskiej. Wejście 
w życie ustawy pozwoli zniwelować znaczne różnice pomiędzy przeciętnym 
dochodem z pracy w gospodarstwie rolnym a przeciętnym wynagrodzeniem 
w gospodarce narodowej. Wejście w życie znowelizowanej ustawy z pewnością 
wpłynie na zwiększenie dochodów. Zgodnie z danymi z 2020 r. opublikowanymi 
przez GUS, na przykład przeciętny dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego 
w 2020 r. na jedną osobę pełnozatrudnioną był wyższy o prawie 17% od prze-
ciętnego dochodu z roku poprzedniego, ale dochód ten ciągle był mniejszy niż 
przeciętny dochód w gospodarce narodowej. W 2020 r. był on mniejszy o prawie 
13%. Według szacunków ministra rolnictwa i rozwoju wsi kwota, jaka została 
przeznaczona dla rolników, będzie wynosiła w ciągu całego roku ok. 40 zł w od-
niesieniu do 1 ha. Pieniądze dostaną wszyscy rolnicy, którzy posiadają co naj-
mniej 1 ha ziemi. Pierwsze wypłaty będą oni otrzymywać od 17 października, 
gdy ruszy wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich.

Jeśli chodzi o przejściowe wsparcie krajowe, to taki system wsparcia stosowa-
ły już inne kraje w Unii Europejskiej. Stosowały go: Bułgaria, która przeznaczyła 
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na ten cel 70 milionów euro, Czechy – 23 miliony euro, Estonia – 15 milio-
nów euro, Węgry – 56 milionów euro, Słowacja – 4 miliony euro, Rumunia 
– 240 miliony euro. To wsparcie jest na ten moment kluczowe i niezbędne dla 
polskiej wsi.

Wspieranie polskiej wsi i rolnictwa leży nie tylko w interesie rolników, ale 
nas wszystkich, bowiem jesteśmy beneficjentami tego, co wypracują polscy go-
spodarze. Ponad wszelką wątpliwość korzystniejsze jest dla nas wspieranie roz-
woju polskiego rolnictwa niż importowanie żywności z zagranicy.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji produ-
centów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności rozszerza system wsparcia bezpośredniego dla rolników. Dzięki tej 
ustawie rolnicy będą mogli skorzystać z tzw. płatności podstawowej i będzie 
ona swoistym wsparciem do uprawy roślin na gruntach rolnych. Wsparcie to 
znacząco wpłynie na prosperowanie małych i średnich gospodarstw, a dopłatą 
tą zostanie objętych aż ponad 1 milion rolników.

Ogólnie rzecz ujmując, płatność podstawowa jest wsparciem dochodów rolni-
ków. Dzieli się ona na 2 systemy: płatność podstawową, tzw. BPS, oraz jednolitą 
płatność obszarową, czyli SAPS. Podstawowy system płatności w pierwszym 
roku wdrożył uprawnienia rolnikom, następnie pozwolił na udzielenie wspar-
cia. Wsparcia tego udziela się więc co roku rolnikom, którzy spełniają określo-
ne wymogi, z uwzględnieniem niewielkich różnic w krajach Unii Europejskiej. 
Ogólnie ustawa ta pozwoli na udzielenie podpory aż ponad 60% rolników mają-
cych małe i średnie gospodarstwa.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji: „Problemem są występujące 
znaczne różnice między przeciętnym dochodem z pracy w gospodarstwie rol-
nym a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, a także różnice 
między średnim wsparciem bezpośrednim w Polsce w stosunku do średniego 
wsparcia w Unii Europejskiej. Rekomendowane rozwiązania to działania legisla-
cyjne, w rezultacie których w 2022 r. zostanie przywrócony jeden z instrumen-
tów przejściowego wsparcia krajowego, tj. uzupełniająca płatność podstawowa. 
Ze względu na szeroki zakres jej przyznawania przyczyni się ona do wzrostu 
średniego poziomu wsparcia dla zdecydowanej większości krajowych producen-
tów rolnych. Przywrócenie tej płatności przyczyni się do zmniejszenia różnicy 
między przeciętnym dochodem z pracy w gospodarstwie rolnym a przeciętnym 
wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, a także różnicy między średnim 
wsparciem bezpośrednim w Polsce w stosunku do średniego wsparcia w Unii 
Europejskiej”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dzisiejszych czasach ważną sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa ener-

getycznego obywatelom Polski, a jednym z narzędzi ku temu jest budowa elek-
trowni jądrowych. Konieczne jest zatem znowelizowanie przepisów dotyczących 
wydawania potrzebnych decyzji przy budowie pierwszego takiego przedsięwzię-
cia, aby usprawnić proces wznoszenia elektrowni atomowej.

Procedowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych 
ustaw odnosi się głównie do budowy i eksploatacji pierwszej w Rzeczypospolitej 
Polskiej elektrowni jądrowej. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 
jądrowej zostało wszczęte w 2015 r. W związku z tym, że decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach powinna zostać wydana po przedłożeniu przez inwestora ra-
portu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także z uwagi na wie-
le zmian przepisów, na podstawie których wydaje się ww. decyzję, zasadne jest 
wprowadzenie regulacji, na podstawie których organy administracji publicznej 
będą mogły działać jednolicie. Zamiarem ustawodawcy jest, aby we wszczętych 
i niezakończonych sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach, wydawanej przed uzyskaniem decyzji o lokalizacji obiektu energetyki 
jądrowej, były stosowane przepisy w brzmieniu nadanym zmienianymi ustawami. 
Proponowane zmiany są adekwatne do zmian dotyczących wymagań formalnych 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, w których opis planowa-
nego przedsięwzięcia będzie koniecznością w fazie realizacji, a nie budowy, przy 
czym wzięte pod uwagę powinny być rodzaje i ilość emisji, a także wskazane 
przewidywane działania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatyw-
nych oddziaływań na środowisko. Uważam, że wskazanie, iż wniosek o wydanie 
przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
stanowiska w sprawie aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia okre-
ślonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można będzie złożyć 
nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach stała się ostateczna, a także inne zmiany, które wprowadza 
omawiana ustawa, są właściwe. Mają one bowiem na celu usprawnienie procesu 
budowy elektrowni atomowej w Polsce.

Konieczne jest wprowadzenie omawianych przepisów, w celu wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, po wydaniu raportu o oddziaływaniu na 
środowisko pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, mimo że mają one w pew-
nym sensie nadzwyczajny charakter. Wyjątkową formę zmian uzasadnia jednak 
sytuacja związana z tym, na jakim etapie znajduje się proces budowy pierwszej 
w naszym kraju elektrowni atomowej. Niniejsze przepisy z pewnością uspraw-
nią przepisy dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
zapewniając przy tym udział wyspecjalizowanych organów.
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Przemówienie senator Jolanty Hibner  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pod obrady Senatu Rzeczpospolitej Polskiej trafił poselski projekt ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw; druk senacki 
nr 612. Przedmiotowa ustawa dotyczy postępowania w sprawie decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach wydanej przed uzyskaniem decyzji o lokalizacji 
budowy obiektu energetyki jądrowej, która ma zostać wydana na podstawie usta-
wy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do-
tyczącej budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących 
zostało wszczęte w 2015 r. na wniosek inwestora. W związku z tym, że przedsię- r. na wniosek inwestora. W związku z tym, że przedsię-r. na wniosek inwestora. W związku z tym, że przedsię-
wzięcie związane z budową obiektu energetyki jądrowej zalicza się do inwestycji 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagana jest weryfikacja 
raportu oddziaływania na środowisko. W związku z tym inwestor wystąpił 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania dotyczące określenia zakresu raportu. 
Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach okre-
ślił zakres raportu, jednocześnie zawieszając postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na przestrzeni lat przepisy, na podstawie których wydawane są decyzje 
o środowiskowych uwarunkowaniach, uległy wielokrotnym zmianom. Przepisy 
przejściowe nie uwzględniły specyfiki zawieszonego postępowania w sprawie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni jądrowej. W celu 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni jądro-
wej organ właściwy zobligowany do przedłożenia wspomnianej dokumentacji 
byłby zmuszony do zastosowania przepisów w wersji nieaktualnej i niespójnej 
z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.

Odwieszenie spraw, które zostały zatrzymane w 2016 r., i dostosowanie do 
nowych przepisów prawnych wprowadzonych w 2020 r. w tym trybie jest nie- r. w tym trybie jest nie-r. w tym trybie jest nie-
zgodne z procedurami przyjętymi w procesie legislacji.

Stosowanie przepisów wstecz budzi wątpliwości z punktu widzenia spój-
ności, stabilności oraz funkcjonalności systemu prawa. Tworzenie przepisów, 
które mają mieć moc wsteczną, jest niezgodne z prawami legislacyjnymi oraz 
narusza zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

W tej postaci przedstawiony ustawa powinna zostać odrzucona.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Z uwagi na bardzo krótki czas, jaki otrzymaliśmy na analizę ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw – ona co prawda nie 
jest długa, ale ma bardzo znaczące skutki prawne – chcę zwrócić państwa uwagę 
na kilka głównych znaczących skutków praktycznych tej nowelizacji.

Ta nowelizacja de facto stosuje prawo wstecz w odniesieniu do inwestycji 
jądrowej, która została zapoczątkowana w 2015 r. Wniosek o wydanie decy-
zji środowiskowej został złożony w 2015 r., tak więc w stosunku do inwesty-
cji powinny być stosowane zasady, które obowiązywały w tamtym momencie, 
i ustawa ocenowa, która obowiązywała w 2015 r. Tą nowelizacją zmieniamy te 
zasady. Do tamtej decyzji, wniosku o wydanie decyzji środowiskowej będziemy 
stosować znowelizowaną ustawę ocenową, czyli ustawę o udostępnianiu infor-
macji i udziale społeczeństwa w procedurach środowiskowych w jej kształcie 
bieżącym. Bardzo ważne jest – było na to bardzo mało czasu – żeby dokładnie 
zrozumieć, jakie są różnice pomiędzy bieżącą ustawą ocenową a ustawą z 2015 r., 
dlatego chcę o nich krótko powiedzieć.

Pierwsza zasadnicza różnica. Dzisiejsza ustawa ocenowa w porównaniu 
z ustawą w kształcie z 2015 r. została wielokrotnie znowelizowana w kierun-
ku bardzo znacznego zawężenia udziału społeczeństwa w procedurach wyda-
nia pozwolenia na inwestycje, które mają znaczący wpływ na środowisko, np. 
inwestycje jądrowe. Co to oznacza? Oznacza to, że mieszkańcy miejscowości, 
w której będzie zlokalizowana inwestycja jądrowa, nie będą mieli praktycz-
nie żadnego wpływu na proces administracyjny, który prowadzi do wydania 
pozwolenia na tę inwestycję. Ustawa ocenowa zawęża dostęp mieszkańców do 
tej procedury nowelizacją z 2019 r. do tego stopnia, że w procedurze mogą brać 
udział tylko mieszkańcy, którzy zamieszkują w odległości nie większej niż 100 m 
od inwestycji, czyli od elektrowni jądrowej. W praktyce oznacza to de facto, że 
nikt z mieszkańców danej miejscowości nie będzie miał wpływu na to, czy in-
westycja zostanie pozytywnie zaopiniowana przez RDOŚ, i nikt nie będzie mógł 
wziąć udziału w procedurze administracyjnej.

Co więcej, nowelizacje, które w międzyczasie zostały poczynione, zawężają 
ten dostęp również organizacjom ekologicznym. W procedurze po noweliza-
cji mogły wziąć udział tylko te organizacje ekologiczne, które istniały od roku 
2014. To również ogranicza udział mieszkańców, bo często mieszkańcy danych 
miejscowości, chcąc wziąć udział w pracach, które mają skutkować wydaniem 
lub nie pozwolenia na daną inwestycję szkodliwą dla środowiska, zakładają or-
ganizacje, stowarzyszają się i stają się częścią procedury administracyjnej. Po 
tej nowelizacji nie będą mogli tego zrobić. Czyli de facto wszyscy mieszkańcy 
sąsiadujący z inwestycją niewątpliwie zawsze szkodliwą dla środowiska, jaką 
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jest inwestycja jądrowa, nie będą mieli praktycznie żadnego wpływu na to, czy 
decyzja zostanie wydana, czy nie.

Druga rzecz. Ta sprawa była kwestionowana przez Komisję Europejską. 
Niedawno została ona załagodzona i zakończono proces. Chcę jednak zwrócić 
uwagę, że ona była i wciąż jest podnoszona przez wiele organizacji społecznych 
jako problematyczna. Druga rzecz to rygor natychmiastowej wykonalności, któ-
ry ma bardzo zaostrzoną formę w tej wersji ustawy o ocenach, którą mamy dziś 
na stole. Tak naprawdę, nawet jeżeli ktoś zdoła zakwestionować procedurę śro-
dowiskową albo złoży jakikolwiek sprzeciw do wydania pozwolenia, nie będzie 
to miało żadnego wpływu na proces inwestycyjny, na postępowanie tego procesu 
inwestycyjnego. On się będzie dalej toczył. Nawet jeżeli organizacje czy osoby od-
wołają się do sądu, sąd praktycznie nie będzie miał możliwości zatrzymać takiej 
procedury. Krótko mówiąc, ona może być niezwykle szkodliwa dla środowiska. 
Mieszkańcy mogą wnosić tyle sprzeciwów, ile chcą, ale nie mają w tym procesie 
administracyjnym praktycznie nic do powiedzenia.

To są dwa zasadnicze problemy tej nowelizacji, które widzę i na które chcę 
zwrócić państwa uwagę. Do tego ona doprowadzi w praktyce. Społeczeństwo 
będzie miało praktycznie zerowy wpływ na to, gdzie powstanie inwestycja ją-
drowa, zwłaszcza mieszkańcy tych gmin, w których zostanie ona zlokalizowana. 
Już pomijam kwestie braku konsultacji tego projektu. On wpłynął do Sejmu jako 
projekt poselski, czyli nie miał żadnych konsultacji społecznych.

Fakt jest taki, że rzeczywiście skończył się rok 2021, a my w polityce, któ-
rą wy stworzyliście, mamy na 2033 r. wpisaną pierwszą elektrownię jądrową. 
Tak naprawdę nie ma szans na to, żeby ona w tym czasie zaistniała, ponieważ 
sami wiemy, jak długo trwa proces inwestycyjny. Zresztą do tej pory nie mamy 
wybranej ani technologii, ani wykonawcy, nie mamy spięcia finansowego itd. 
Gdybyście mieli dokument strategiczny, który położylibyście na stole, gdybyście 
powiedzieli do opozycji „mamy problem związany z 2033 r., mamy zagrożenie 
blackoutem, mamy zagrożenie związane ze strategią energetyczną”, wtedy po-
rozmawialibyśmy poważnie na temat tego, że chcecie zrobić taki krok, że chce-
cie iść w tym kierunku.

A my co widzimy? My widzimy nieaktualną już politykę energetyczną pań-
stwa, nad którą się nawet nie dyskutuje na posiedzeniach komisji do spraw ener-
gii. Wszystko jest w tej chwili w procesie i w trybie jakiejś nieodpowiedzialności. 
I ta nieodpowiedzialność powoduje, że w nas, zaskakiwanych z dnia na dzień, 
rodzi się bunt. Ale to, że w nas rodzi się bunt, to mało. Bunt może się zrodzić 
w społeczeństwie. A bunt w społeczeństwie może skutkować tym, że nigdzie nic 
nie wybudujecie. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Józefa Łyczaka  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Celem omawianej ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne jest rozstrzy-
gnięcie, które przepisy mają być stosowane w postępowaniu dotyczącym decy-
zji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przed uzyskaniem decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądro-
wej, wydawanej na podstawie specustawy z dnia 29 czerwca 2011 r., inwesty-
cji, w stosunku do której inwestor wystąpił już z wnioskiem o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Intencją w przypadku nowelizacji jest to, 
aby procedury środowiskowe, którym podlega ta inwestycja, toczyły się zgodnie 
z prawem obecnie obowiązującym w przypadku wszystkich innych inwestycji.

W ramach niniejszego projektu mamy do czynienia ze zmianą wymagań for-
malnych stawianych raportowi o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
Te przepisy będą również przesądzać o tym, że wniosek o wydanie przez organ 
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stanowiska 
w sprawie aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można złożyć nie wcześniej niż po 
upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
stała się ostateczna. Będzie to też skutkowało zmianą katalogu załączników do 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach itd., itd. Celem 
ustawy jest również przesądzenie, który reżim prawny ma znaleźć zastosowanie 
w przypadku postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach wydawanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, wydawanej na podstawie usta-
wy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, w stosunku do 
której to inwestycji inwestor wystąpił już z wnioskiem o wydanie decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach.

Wskazać należy, że jedyne postępowanie w sprawie wydania decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energe-
tyki jądrowej, przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej 
w Rzeczypospolitej Polskiej elektrowni jądrowej, zostało wszczęte na wniosek 
inwestora złożony w 2015 r. Tak więc mówimy tu o jednej jedynej sytuacji, ale 
niezwykle ważnej. Zalicza się to przedsięwzięcie do mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, w związku z czym ocena oddziaływania na środo-
wisko w jego przypadku obejmuje w szczególności weryfikację raportu o oddzia-
ływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Inwestor w 2015 r. wystąpił o wydanie 
postanowienia określającego zakres raportu. Mając na uwadze powyższe, or-
gan właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydał 
postanowienie określające zakres raportu oraz postanowienie o zawieszeniu 
postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do cza-
su przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 36. posiedzenia Senatu

228

36. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 20 stycznia oraz 4 lutego 2022 r.

środowisko. Taka jest po prostu kolejność tych działań. Od 2015 r. postępowanie 
w sprawie wydania wspomnianej decyzji pozostaje nadal zawieszone. W okre-
sie tym przepisy, na podstawie których działają organy właściwe w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ulegały wielokrotnym 
i istotnym zmianom. Przepisy przejściowe towarzyszące tym zmianom nie za-
wsze uwzględniały specyfikę zawieszonego postępowania w sprawie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla energetyki jądrowej.

W związku z tym za zasadne uznać należy wprowadzenie przepisów aktu-
alizujących stan prawny, który ma być brany pod uwagę przy wydawaniu de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właśnie dla tego przedsięwzięcia. 
Zmiany przewidziane w artykułach w projektowanym brzmieniu mają uspraw-
nić proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym za-
pewnić udział wyspecjalizowanych organów w procesie wydawania tej decyzji. 
Podkreślić należy, że zaproponowane rozwiązanie zwiększa pewność prawa po 
stronie organów administracji oraz stron postępowania w sprawie wydania 
decyzji.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Omawiana dzisiaj ustawa, licząca zaledwie 4 artykuły i mieszcząca się tak 
naprawdę na 1 stronie formatu A4, dokonuje bardzo istotnych zmian w ustawie 
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmia-
nie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko oraz niektórych innych ustaw, a także w ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. 
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, a zmiany 
te tak naprawdę mają związek z planowaną budową elektrowni jądrowej. Chodzi 
o jedną konkretną decyzję inwestycyjną na wniosek z 2015 r. jednej konkretnej 
spółki. Ustawodawca wprowadza takie zmiany, aby podstawą do wydania decyzji 
dla tej inwestycji było nie prawo obowiązujące w momencie składania wniosku 
w 2015 r., ale prawo obowiązujące wprowadzone 4 lata później, w roku 2019 – 
i to w dodatku prawo to jest zastosowane w sposób bardzo wybiórczy.

Należy już na samym początku wystąpienia stwierdzić, że w kraju, w którym 
ustawodawca działałby na gruncie prawa, takie rozwiązanie byłoby wykluczo-
ne, gdyż prawo nie może działać wstecz. Takie działanie narusza zasadę jego 
pewności, przewidywalności, wprowadza element niestabilności i niepotrzeb-
ne ryzyko do procesów inwestycyjnych oraz jest kolejnym dowodem na to, że 
polski ustawodawca nie działa w tych rozwiązaniach na gruncie powszechnie 
obowiązującego prawa.

Po raz kolejny projekt ustawy stanowi inicjatywę poselską, chociaż wszyscy 
zdajemy sobie chyba sprawę, że tak nie jest. Procedowany jest w Sejmie, jak wiele 
zgłoszonych wcześniej projektów poselskich, czyli w ciągu kilkunastu godzin, 
bez konsultacji publicznych, bez głosów ekspertów, bez wysłuchania publicznego 
i bez uwzględnienia opinii Biura Legislacyjnego Sejmu.

Sam minister Piotr Naimski przyznał, że: „Ustawa, faktycznie rzecz bio-
rąc, ma na celu stworzenie sytuacji, w której decyzja podejmowana przez naszą 
administrację środowiskową będzie oparta na tych przepisach, które dzisiaj 
obowiązują, a nie na tych, które obowiązywały w 2015 r. To jest ważne, dlate-
go że chodzi nam m.in. o to, żeby przepisy, które będą stosowane, miały peł-
ną aprobatę na poziomie regulacji Unii Europejskiej. Dlatego ten aprobatywny 
dla naszego stanu regulacji list z Komisji Europejskiej jest ważny dla całej tej 
procedury. Mogę powiedzieć, że ta nowelizacja, nad którą dzisiaj procedujemy, 
w pewnym sensie czekała na zakończenie procedury pomiędzy Polską i Komisją 
Europejską w zakresie tych właśnie środowiskowych postępowań. W momencie, 
kiedy uznane zostało, że nasze regulacje są zgodne z regulacjami europejski-
mi, przystąpiliśmy do uaktualnienia stanu rzeczy. Gdybyśmy tego nie zrobili 
– chciałbym, żeby to wybrzmiało – toby znaczyło, że z formalnego punktu wi-
dzenia procedura środowiskowa, a także określenie zakresu… Mówiąc krótko, 
cały proces trzeba by było zacząć od nowa w sensie formalnym. To by oznaczało 
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realną stratę czasu, i to bardzo dużą. Stąd jest to przedłożenie poselskie, które 
jest popierane – tak, jest popierane przez rząd”.

Oznacza to, że rząd zapomniał o strategicznej inwestycji dotyczącej energety-
ki jądrowej, dokonując wcześniejszych zmian legislacyjnych, które w większości 
miały charakter rządowych projektów, i nie zadbał o to, aby przepisy przejścio-
we respektowały ten fakt. Okazuje się bowiem, że brak przepisów przejścio-
wych w 3 ustawach, których ta zmiana dotyczy, nie ułatwia tego postępowania, 
w związku z czym trzeba dopisać na kolanie, w tej chwili właśnie, przepisy 
przejściowe do 3 wymienionych wcześniej ustaw.

Jaką mamy sytuację? Otóż na podstawie ustawy z 2011 r. o realizacji inwesty-
cji rozpoczęło się postępowanie. W 2016 r. było przeprowadzone postępowanie 
scopingowe co do zawartości raportu. Kolejne duże zmiany były w wymienio-
nych ustawach w 2017, 2019 i 2020 r., ale znowu nie uwzględniono toczących się 
postępowań. Dopiero w 2021 r. rząd odkrył, że nie można sprawnie zakończyć 
postępowania bez zmian w przepisach 3 wymienionych ustaw, bowiem nie za-
wierają one przepisów przejściowych dla najważniejszej, podobno strategicznej 
inwestycji, jaką jest elektrownia atomowa.

Ja również nie mam wątpliwości, że to jest inwestycja strategiczna, a jeżeli 
tak, to postępowanie rządu w tym zakresie powinno być zgoła inne, a przede 
wszystkim w pełni profesjonalne, bo nawet przy małych inwestycjach musimy 
tak postępować. Nie powinno wprowadzać się przepisów przejściowych po 4 la-
tach – i to nowelą z inicjatywy poselskiej.

Rząd powinien wyjść z własną inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie, naj-
pierw przedstawić politykę energetyczną państwa, na której opiera koniecz-
ność budowy elektrowni jądrowej, potem przedstawić analizy miejsc jej budowy 
i przekonać wszystkie siły polityczne w parlamencie co do konieczności pilnego 
działania w tej sprawie ponad podziałami.

Jestem przekonany, że w tej sprawie można wypracować konsensus, który 
doprowadzi do wybudowania w Polsce elektrowni jądrowej bez konieczności 
łamania czy obchodzenia prawa.

W aktualnym stanie prawnym będę głosować za odrzuceniem tej ustawy. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, będąca 

wynikiem poselskiego projektu ustawy, nakierunkowana jest na regulację kwe-
stii związanych z budową elektrowni jądrowej, w tym w głównej mierze kwe-
stii uwarunkowań środowiskowych. Taki zabieg prowadzi przede wszystkim 
do tego, by wniosek złożony w 2015 r., sporządzony przez Polskie Elektrownie 
Jądrowe, mógł być rozpatrywany na podstawie obecnych przepisów. Ponadto 
nowe przepisy pozwolą na złożenie przez PEJ Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska odpowiednich raportów. Ustawa dotyczy jedynego toczącego się 
obecnie postępowania, w sprawie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądro-
wej, które zostało wszczęte przez inwestora w roku 2005, a od 2015 r. pozostaje 
zawieszone.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do niniejszej nowelizacji, „celem zmiany 
jest przesądzenie, który reżim prawny ma znaleźć zastosowanie w przypadku 
postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wy-
dawanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 
budowy obiektu energetyki jądrowej, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 
29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów 
energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, w stosunku do której in-
westor wystąpił już z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku!
Procedujemy nowelizację ustawy – Prawo wodne. Nazwa ustawy wskazu-

je, że dotyczy ona… budowy elektrowni atomowej! No właśnie! Czy normalne 
jest to, że tak poważna kwestia została schowana pod płaszcz nowelizacji takiej 
ustawy? Nie chcę w tym miejscu dyskutować o zasadności budowy elektrowni 
atomowej, jednak sposób podejścia do projektu zakrawa na skandal! Raptem 
rząd po 7 latach posiadania władzy postanowił „przyspieszyć” z projektem (sic). 
Dołożę do tego jeszcze fakt, że Skarb Państwa ma przejąć udziały PGE za wkład 
pieniężny pochodzący ze środków… Funduszu Reprywatyzacji. Historia projek-
tu jest nieprawdopodobna! 

Patrząc na to, co się dzieje, widać wyraźnie, że tutaj, kolokwialnie mówiąc, 
nie chodzi o to, aby złapać królika, tylko o to, aby go gonić.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Głosuję przeciwko ustawie o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych 
innych ustaw z prostej przyczyny, jaką jest zasada, że prawo nie działa wstecz. 
Istotą proponowanych zmian jest z jednej strony wskazanie, który reżim prawny 
ma znaleźć zastosowanie w przypadku postępowania dotyczącego decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach wydanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Z drugiej 
strony istotą tych zmian jest de facto tworzenie przepisów przejściowych, któ-
re w praktyce mają mieć moc wsteczną. Stanowi to zdecydowanie niepożądaną 
praktykę legislacyjną, a ponadto może być negatywnie oceniane z punktu wi-
dzenia zgodności z konstytucją.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych 

ustaw zakłada włączenie do rezerw strategicznych nowego asortymentu, m.in. 
broni, amunicji oraz wyrobów technologicznych o przeznaczeniu wojskowym 
lub policyjnym. Ma to za cel jeszcze lepsze zabezpieczenie naszego kraju oraz 
obywateli na wypadek powstawania zagrożeń. Chodzi w szczególności o zda-
rzenia o charakterze hybrydowym, które mogą negatywnie wpłynąć na bez-
pieczeństwo publiczne oraz życie i zdrowie Polaków.

Zaproponowane zmiany odnoszące się do wspomnianych regulacji wprowa-
dzają mechanizmy umożliwiające zapewnienie właściwego przechowywania 
oraz kontroli nowych kategorii rezerw strategicznych, z uwagi na ich specy-
ficzny charakter.

Zaproponowane zmiany mają charakter niezbędny ze względu na dyna-
miczny rozwój sytuacji kryzysowych. Nowym rozwiązaniem przewidzianym 
w ustawie jest możliwość zawierania przez agencję umowy z określonymi przed-
siębiorcami o utrzymywaniu zdolności produkcyjnych, magazynowaniu okre-
ślonego asortymentu lub o pozostawaniu w gotowości do świadczenia usług. 
Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Z projektu dowiadujemy się, że strategicznymi zakupami w zakresie bro-

ni, amunicji, materiałów wybuchowych, ładunków miotających oraz wyrobów 
i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ma zajmować się 
Agencja Rezerw Strategicznych, nieposiadająca w tym obszarze doświadczenia.

Pytania: czy konsekwencją przyjęcia projektu ustawy będzie stworzenie 
nowego pionu w tejże agencji i zatrudnienie nowych pracowników, czy agen-
cja posiada specjalistów w zakresie tak fachowego asortymentu, czy agencja 
jest przygotowana na realizację tego zadania od zaraz? Tego kadrowego, tego 
specjalistycznego.

Chciałbym jeszcze dodać, bo myślę, że to także jest istotne, że przed kilkoma 
tygodniami przyjęliśmy program modernizacji służb mundurowych. Wówczas 
nikt o zamiarach dotyczących przejęcia pewnego obszaru przez agencję nie 
wspominał, a przecież ten program zakładał właśnie zakup uzbrojenia przez 
właściwe służby – Policję i Straż Graniczną, czyli tych, którzy dzisiaj strzegą 
bezpieczeństwa na granicy. Chyba że jest to pomysł, który zrodził się w ostatnich 
dniach, bo przynajmniej te fakty mogłyby o tym świadczyć.

Ale jest pytanie, które w sposób naturalny się nasuwa: to dlaczego tego zada-
nia nie może realizować choćby Agencja Mienia Wojskowego? Posiadająca i do-
świadczenie, i opracowane procedury, pozwolenia, a także niezbędną koncesję. 
Przecież służby korzystają dziś z tej agencji, z Agencji Mienia Wojskowego. Jest 
niezrozumiałe, o co w tym wszystkim chodzi. Pan minister chce przekazać nowe 
zadania agencji, która w tym obszarze nie posiada doświadczenia. Ale to wła-
śnie ta agencja – uwaga – nie będzie podlegać pod ustawę koncesyjną, a Agencja 
Mienia Wojskowego, o której wspomniałem, nie dość, że podlega pod ustawę, to 
w dodatku ma ważną koncesję.

Ta ustawa, jak już słyszeliśmy, ma na celu rozszerzenie katalogu rezerw two-
rzonych i utrzymywanych w ramach systemu rezerw strategicznych. System 
ten zostanie rozbudowany o dotychczas nieuwzględnione materiały wybuchowe, 
broń, amunicję oraz ich istotne części, ładunki miotające oraz wyroby i techno-
logie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Ryszarda Majera  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Wysoki Senacie!
Rezerwy strategiczne tworzy się na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa 

i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz 
wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej w celu wsparcia wyko-
nywania zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, odtworzenia 
infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących 
funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, 
ratowania ich życia i zdrowia, realizacji interesów narodowych Rzeczypospolitej 
Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, wypełnienia jej zobowiązań 
międzynarodowych, a także udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa 
międzynarodowego publicznego. Dodać należy, że rezerwy strategiczne mogą 
stanowić surowce, materiały, urządzenia, maszyny, konstrukcje, elementy in-
frastruktury krytycznej, moc produkcyjna, moc usługowa, zwierzęta gospodar-
skie, produkty naftowe, produkty rolne i rolno-spożywcze, środki spożywcze 
i ich składniki, wyroby medyczne, produkty lecznicze, produkty lecznicze we-
terynaryjne oraz inne.

Nowela ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw 
ma na celu rozszerzenie katalogu rezerw strategicznych tworzonych i utrzy-
mywanych w ramach systemu rezerw strategicznych. Uzupełnia ona katalog 
rezerw strategicznych o dodatkowy asortyment rezerw, tj. broń, amunicję, ma-
teriały wybuchowe, ładunki miotające oraz wyroby i technologie o przeznacze-
niu wojskowym lub policyjnym. Wskazane zmiany mają na celu rozszerzenie 
katalogu przesłanek, które muszą spełnić przedsiębiorcy, aby przechowywać 
nowe rodzaje rezerw strategicznych. Proponowane regulacje wprowadzają me-
chanizmy umożliwiające zapewnienie właściwego przechowania oraz kontroli 
nowych kategorii rezerw strategicznych z uwagi na ich specyficzny charakter. 
Sami autorzy ustawy podkreślają ponadto, że możliwość utworzenia rezerw 
strategicznych w asortymencie broni, amunicji, materiałów wybuchowych, ła-
dunków miotających oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym 
lub policyjnym pozwoli skuteczniej odpowiadać na wszelkie potrzeby związane 
z funkcjonowaniem państwa, w szczególności ułatwi szybsze reagowanie na 
ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa o charakterze hybrydowym.

Regulacja ta jest bardzo istotna z uwagi na swój charakter i mam nadzieję, 
że znajdzie poparcie Wysokiej Izby.
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Przemówienie senator Joanny Sekuły  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Będąca przedmiotem naszego zainteresowania uchwalona przez Sejm ustawa 

o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw ma 
na celu rozszerzenie katalogu rezerw strategicznych o dodatkowe asortymenty 
w postaci broni, amunicji, materiałów wybuchowych, ładunków miotających 
oraz wyrobów i technologii policyjnych i wojskowych. 

Przedmiotowy akt prawny wprowadza liczne ograniczenia i nowe obowiązki 
w innych ważnych ustawach, a mianowicie w ustawie o broni i amunicji z dnia 
21 maja 1999 r., w ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użyt- maja 1999 r., w ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użyt-maja 1999 r., w ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użyt- r., w ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użyt- o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użyt-
ku cywilnego z dnia 21 czerwca 2002 r, w ustawie o wykonywaniu działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, 
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym z dnia 13 czerwca 2019 r.

Opinię prawną Biura Legislacyjnego Senatu należy uznać za w pełni uzasad-
nioną, w szczególności w odniesieniu do obaw, jeżeli chodzi o legalność i zgod-
ność procedowanej w Senacie ustawy z dyrektywami UE w zakresie obrotu 
materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w tym sprzedaży, oznakowy-
wania, przechowywania i transportowania na podstawie stosownych certyfi-
katów, licencji i pozwoleń, co jest szczegółowo przedstawione w treści druku 
senackiego nr 611 A.

Zastrzeżenia Biura Legislacyjnego Senatu są trafne, jednakże nie wyczerpują 
wszystkich wątpliwości co do istoty i powodu uchwalenia w iście ekspresowym 
tempie ustawy, jak twierdzi sama strona rządowa, tak ważnej ze względów stra- sama strona rządowa, tak ważnej ze względów stra-
tegicznych. Z szacunku dla stanowionego prawa nie godzi się uchwalać ustawy 
w pełnym zakresie w ciągu kilkudziesięciu godzin, bez możliwości szczegółowe-
go zapoznania się z założeniami tejże ustawy i uzasadnieniem jej wprowadzenia 
do porządku prawnego, bez należytej konsultacji z ekspertami, bez możliwości 
zadania odpowiednio przygotowanych pytań przedstawicielom MON i MSWiA. 
Postawa taka jest w mojej ocenie skandaliczna. Wskazana ułomna praktyka legi-
slacyjna, jak wiemy, staje się niemal regułą, co powinno budzić głęboki sprzeciw 
szanownych koleżanek i kolegów senatorów.

Po zapoznaniu się z wypowiedziami przedstawicieli rządu, tj. podsekre-
tarza stanu, zastępcy szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani Izabeli 
Antos, oraz prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, pana Michała 
Kuczmierowskiego, nachodzi mnie ref leksja, a  nawet przekonanie, że 
przedmiotowa ustawa charakteryzuje się przede wszystkim brakiem logicz-ustawa charakteryzuje się przede wszystkim brakiem logicz-
nych podstaw do jej uchwalenia. Niepoważne jest powoływanie się na potrzebę 
rozszerzenia wskazanego asortymentu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 
z powodu bliżej niesprecyzowanych, enigmatycznych zagrożeń bezpieczeństwa 
państwa, względnie występowania sytuacji kryzysowych – podano przykład 
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wschodniej granicy, co w moim odczuciu jest niewystarczające – w sytuacji, gdy 
w polskim porządku prawnym od wielu lat oficjalnie funkcjonują w sposób nie-
budzący większych zastrzeżeń urzędy i agencje administracji rządowej, w tym 
oczywiście MON, MSWiA oraz Agencja Mienia Wojskowego, które z powodze-
niem radzą sobie z przedmiotową materią.

Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez 
ministra obrony narodowej. Status prawny oraz zakres jej kompetencji określa 
ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego. Już teraz istnie- lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego. Już teraz istnie-lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego. Już teraz istnie- r. o Agencji Mienia Wojskowego. Już teraz istnie-r. o Agencji Mienia Wojskowego. Już teraz istnie-
ją przepisy prawne dające możliwość sprawniejszego zaopatrzenia wojska lub 
Policji w niezbędny sprzęt, np. na granicy wschodniej. Upoważnienia takie de-
legowane są m.in. na podstawie wymienionych przepisów regulujących zadania 
AMW. Do jej zadań należą przechowywanie i obrót materiałami wybuchowy-
mi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym 
i policyjnym, o których mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykony- czerwca 2001 r. o wykony-czerwca 2001 r. o wykony- r. o wykony-r. o wykony-
waniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym, jak również współpraca z przedsiębiorcami wyko-
nującymi zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa w zakresie 
realizacji obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicz-
nym dla bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listopada 
2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzyna-
rodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Oczywiście można byłoby rozważyć rozszerzenie uprawnień AMW o inne 
elementy dystrybucji i zaopatrzenia wojska, ewentualnie Policji, w niezbędny 
sprzęt, ale należałoby to zrobić enumeratywnie. W wyszczególnionych przy-
padkach byłoby to uzasadnione w obliczu dynamicznie postępujących zagrożeń 
bezpieczeństwa wewnętrznego lub zewnętrznego państwa. Nie może być tak, że 
rząd forsuje aktualnie niepotrzebną dekoncentrację – formalny lub nieformalny 
podział kompetencji władczych pomiędzy kilka podmiotów, instytucji, ośrodków 
decyzyjnych. Spowoduje to swoiste rozproszenie kompetencji między większą 
liczbę organów. Prezes Rady Ministrów, nawet zachowując uprawnienia wyni-
kające z art. 32 ustawy o Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, czyli wydając 
odpowiednie decyzje w zakresie tworzenia, utrzymywania, udostępniania i li-
kwidacji określonych rezerw strategicznych, w myśl procedowanej ustawy ma 
mieć ograniczenia w kwestii ewentualnej sprzedaży materiałów wybuchowych 
i amunicji przedsiębiorcom, osobom prywatnym itp. Jednakże takie rozprosze-
nie prawa w tej jakże ważnej dziedzinie dotyczącej obronności Rzeczypospolitej 
nie może mieć miejsca. Prawo dotyczące obronności tym bardziej powinno być 
spójne i klarowne. Nie może tu być żadnych luk prawnych, nie może tu być miej-
sca na żadne nadinterpretacje organów i urzędów administracji państwowej.

Rodzą się zasadnicze pytania. Jeżeli w obszarze bezpieczeństwa wewnętrz-
nego oraz w obszarze bezpieczeństwa zewnętrznego nie istnieją obecnie żadne 
przesłanki do wprowadzania specjalnych nowych kompetencji dla RARS, to 
dlaczego w lakonicznym uzasadnieniu wspomina się ogólnie, że zagrożenia są 
znaczne? Z wypowiedzi prezesa RARS wynika, że sprzęty ochrony osobistej 
i inne akcesoria w wyniku zintensyfikowanych działań policjantów i żołnierzy 
oraz innych funkcjonariuszy, m.in. tarcze, kamizelki, noktowizory, podczas 
trwającego jeszcze kryzysu na wschodniej granicy w znacznym stopniu się zu-
żyły lub zostały uszkodzone. Jeżeli tak w istocie było, to dlaczego opinia publiczna 
nie była o tym informowana? Dlaczego parlamentarzyści nie wiedzieli wcześniej 
o tak znacznych stratach materiałowych i sprzętowych? Dlaczego mielibyśmy 
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zmieniać dobrze funkcjonujące struktury zaopatrzenia wojska i Policji? Dlaczego 
mamy rozpraszać kompetencje wśród organów administracyjnych? Jeżeli prezes 
RARS wspomina o potrzebie sprawniejszego dostarczania akcesoriów będących 
na wyposażeniu osobistym funkcjonariuszy i żołnierzy, to po co modyfikować 
dodatkowo obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją? Tych elemen-
tów w trakcie kryzysu na wschodniej granicy na pewno nie zużyto. Odpowiedzi 
na tak zadane pytania mogą być różne. My, senatorki i senatorowie, jako repre-
zentanci narodu powinniśmy zastanowić się szczególnie nad tym, czy zupełnym 
przypadkiem jest fakt, iż prezes RARS, pan Michał Kuczmierowski, w latach 
2018–2020 był w zarządzie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a teraz obradujemy 
nad ustawą tak naprawdę pozwalającą wymienionemu człowiekowi na obrót 
gospodarczy materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją. Skojarzenia lob-
bingowe rodzą się same.

Proponuję, aby całą ustawę Senat odrzucił. Poza wymienionymi uchybie-
niami formalnoprawnymi istnieje jeszcze całe spektrum braków w zakresie 
przepisów i reguł dotyczących tzw. zasad intertemporalnych, co ma związek 
z dublowaniem się kompetencji wynikających z przepisów ustawowych i prze-
pisów upoważniających w randze rozporządzeń w kwestii zaopatrzenia wojska 
i Policji w broń, amunicję i materiały wybuchowe. Sprzedaży, przechowywania 
i transportu tych asortymentów dotyczą liczne obostrzenia, o czym wcześniej 
wspomniano. Gromadzenie tego rodzaju materiałów oczywiście odbywa się 
na podstawie reżimowych warunków ujętych m.in. w rozporządzeniu mini-
stra rozwoju, pracy i technologii z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie obiektów 
i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, 
broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym, wydanym na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 
2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i ob- r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i ob-r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i ob-
rotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

W procedowanej ustawie brakuje przepisów wyraźnie wskazujących, gdzie 
te rozszerzone asortymenty miałyby być rzekomo składowane, przechowywane, 
w jakim rygorze by się to odbywało i kto nadzorowałby bezpośrednio te zagad-
nienia. Zapewnienia pana Michała Kuczmierowskiego, że rozszerzone asorty-
menty będą gromadzone i przechowywane wyłącznie w jednostkach wojskowych 
i policyjnych, są niewystarczające i nie dają rękojmi, że wymienione materiały 
nie będą gromadzone i przechowywane w obiektach cywilnych. W naszej Izbie 
powinna zostać opracowana poprawka w tym zakresie na wypadek, gdyby ta 
ustawa miała się ostać. Ponadto występuje konieczność przygotowania logi-
stycznego Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do realizacji nowych za-
dań. Zatem wprowadzenie w ramach poprawki przepisów przejściowych jest 
niezbędne.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych 

innych ustaw zwiększa katalog rezerw strategicznych o dotychczas nieuwzględniane 
materiały typu broń, amunicja i ładunki miotające. Wobec tego Rządowa Agencja 
Rezerw Strategicznych otrzyma dodatkowe narzędzia do zawierania umów na pro-
dukcję, magazynowanie oraz pozostawienie w gotowości danego asortymentu. Takie 
rozwiązanie pozwoli na szeroko zakrojone działania w przypadku możliwości wy-
stąpienia zagrożenia bezpieczeństwa lub sytuacji mocno kryzysowych.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych to polska agencja z  siedzibą 
w Warszawie. Spełnia wiele istotnych dla kraju zadań. Wśród nich oprócz utrzy-
mywania rezerw i wykonywania decyzji dotyczących zarządzaniem nimi należy 
wymienić prowadzenie wszelkich inwestycji budowlanych lub też modernizacyj-
nych infrastruktury służącej do utrzymywania tychże rezerw, a także utrzymy-
wanie zapasów paliw. Rozszerzenie działalności agencji z pewnością pozytywnie 
wpłynie na zabezpieczenie kraju, a także pozwoli na przeprowadzanie kontroli 
podmiotów i zwiększenie usług logistycznych.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do niniejszej nowelizacji: „Na mocy projekto-
wanej ustawy system rezerw strategicznych zostanie rozbudowany o dotychczas 
nieuwzględnione materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz ich istotne części, 
ładunki miotające oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub po-
licyjnym. Celem wprowadzanych zmian jest bardziej efektywne zabezpieczenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, a także jej obywateli, na wypadek powstawania zagro-
żeń, w szczególności o charakterze hybrydowym, które mogą negatywnie wpłynąć 
na bezpieczeństwo publiczne oraz życie i zdrowie obywateli. Obowiązująca ustawa 
o rezerwach strategicznych nie zawiera dostatecznego poziomu regulacji dających 
możliwości szybkiego i sprawnego reagowania w obszarze rezerw strategicznych 
o charakterze policyjnym lub wojskowym, wobec dynamicznego rozwoju sytuacji 
kryzysowych, których przykładem mogą być naruszenia granic Polski mające cha-
rakter zorganizowany. W takim przypadku może zaistnieć konieczność wydania 
odpowiednim służbom zgromadzonych w tym celu rezerw strategicznych w ilo-
ściach dostosowanych do sytuacji kryzysowych. […] Proponowane zmiany […] mają 
na celu wyłączenie przepisów w zakresie ograniczeń i obowiązków wynikających 
z tych ustaw w stosunku do czynności podejmowanych przez Rządową Agencję 
Rezerw Strategicznych w ramach realizacji zadań ustawowych. Takie rozwiązanie 
pozwoli na sprawne tworzenie i utrzymywanie nowego rodzaju rezerw strategicz-
nych, a także ich sprawniejsze udostępnianie, jak też realizację przez Agencję za-
dań powierzonych w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 
jak również sytuacji wsparcia wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa 
i obronności państwa, a także realizacji interesów narodowych Rzeczypospolitej 
Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proponowane w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrud-

nieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw zmiany mają na celu przede 
wszystkim poprawę sytuacji osób narażonych na wykluczenie społeczne ze 
względu na swoją trudną sytuację życiową. Osób takich jak bezdomni, długo-
trwale bezrobotni, chorzy psychicznie, byli więźniowie czy uchodźcy, osób, które 
we własnym zakresie nie mogą lub nie potrafią zaspokoić swoich podstawowych 
potrzeb życiowych.

Ustawa wspiera ludzi w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczest-
nictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym poprzez organizowa-
nie i finansowanie centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, 
a także przez instytucję zatrudnienia wspieranego. Prowadzone działania mają 
aktywizować osoby wcześniej wykluczone z życia społecznego, a także te, które 
dopiero w nie wkraczają. Ma pomagać w zapobieganiu dużym dysproporcjom 
socjalnym w społeczeństwie, starając się nie doprowadzać do poczucia aliena-
cji i wyobcowania.

Jest to cenna i godna pochwały inicjatywa niosąca pomoc – dzięki reintegra-
cji społecznej – osobom narażonym na odizolowanie.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedstawiona ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz nie-

których innych ustaw za główny cel stawia dostosowanie przepisów obowią-
zującej ustawy do aktualnie panujących warunków społeczno-gospodarczych, 
uwzględniając również panującą sytuację na rynku pracy.

Zmianą wysuwającą się na pierwszy plan jest zmiana sytuacji uczestników 
centrum integracji społecznej (CIS) oraz usprawnienie funkcjonowania CIS, 
w szczególności poprzez rezygnację z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do 
uczestnictwa w zajęciach w CIS. Ma to za zadanie uaktywnić i zachęcić osoby 
wykluczone społecznie do podjęcia aktywnych działań poprzez uczestnictwo 
w zajęciach organizowanych przez CIS. Takowe uczestnictwo ma przyczynić 
się do zdobycia przez uczestników kompetencji i kwalifikacji, które są pożąda-
ne na rynku pracy.

Nowela uelastycznia również kwestię czasu, który uczestnik spędza w CIS. 
Dotychczasowe przepisy określały czas dziennego uczestnictwa jako co najmniej 
6 godzin, nowela zaś umożliwia większą swobodę, ograniczając się do wskazania 
tygodniowego czasu pobytu w CIS jako minimum 30 godzin, przy jednoczesnym 
zaznaczeniu, że nie może on też być dłuższy niż 40 godzin.

Nowelizacja omawianej ustawy jest potrzebna z uwagi na fakt, iż ustawa 
obowiązująca nie była zmieniana przez prawie 19 lat. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Rozwiązania zaproponowane w ustawie o zmianie ustawy o zatrudnieniu 

socjalnym oraz niektórych innych ustaw mają w szczególności zachęcić oso-
by wykluczone społecznie do podjęcia aktywnych działań poprzez uczestnic-
two w zajęciach organizowanych przez centrum integracji społecznej w celu 
zdobycia kompetencji i kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia na 
otwartym rynku pracy.

Popieram wszelkie inicjatywy wspierające osoby wyłączone z udziału w ży-
ciu społecznym. Uczestnikami zajęć w centrach integracji społecznej są osoby, 
które wymagają szczególnej pomocy, dlatego zakres usług świadczonych przez 
centra zawiera elementy szeroko pojmowanej edukacji umożliwiającej powrót 
do pełnienia funkcji społecznych oraz przywracającej uczestnikom zdolność 
świadczenia pracy. To bardzo ważne miejsca, pełnią one istotną funkcję w ży-
ciu społecznym.

Aby skorzystać ze wsparcia centrów integracji społecznej, do tej pory koniecz-
ne było spełnienie tzw. przesłanki ubóstwa. Ta ustawa zmienia ten zapis i prze-
widuje szeroki zakres dostępności usług. Należy jednak zwrócić uwagę, że na 
etapie prac sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w następstwie przy-
jęcia poprawek dokonano istotnego rozszerzenia zakresu pierwotnego przedło-
żenia. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Ryszarda Majera  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Ekonomia społeczna stanowi swego rodzaju pomost pomiędzy systemem 
pomocy społecznej a systemem gospodarczym. Jednym z jej najpoważniejszych 
narzędzi jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Obecna nowelizacja dostosowuje 
regulacje zawarte w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 
do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem 
sytuacji na rynku pracy. Przyjęte rozwiązania mają w szczególności zachęcić 
osoby wykluczone społecznie do podjęcia aktywnych działań przez uczestnic-
two w zajęciach organizowanych przez centrum integracji społecznej w celu 
zdobycia kompetencji i kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia na 
otwartym rynku pracy.

Zmiany wprowadzane do ustawy o zatrudnieniu socjalnym zmierzają do:
— poprawy sytuacji uczestnika CIS m.in. przez podniesienie wysokości 

świadczenia, uelastycznienie czasu uczestnictwa w CIS, wydłużenie okresu 
uczestnictwa, przyznanie dodatkowych dni wolnych od zajęć i podniesienie gór-
nego limitu premii motywacyjnej;

— usprawnienia funkcjonowania CIS, w szczególności przez rezygnację 
z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do uczestnictwa w CIS, umożliwienie 
zakładania CIS i klubów integracji społecznej przez spółdzielnie socjalne osób 
fizycznych, umożliwienie realizacji usług z zakresu reintegracji społecznej i za-
wodowej, w ramach funkcjonującego CIS, w innej gminie, przyznanie kierowni-
kowi CIS prawa do kwalifikacji uczestnika do dalszego uczestnictwa w zajęciach 
CIS, a także zmiany w zakresie sprawozdawczości klubów integracji społecznej, 
w tym umożliwienia ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecz-
nego określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru sprawozdania;

— ułatwienia zatrudnienia absolwentów CIS przez pracodawców, w szcze-
gólności w ramach instytucji zatrudnienia wspieranego;

— umożliwienia uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez kluby in-
tegracji społecznej osobom posiadającym ustalone prawo do renty z tytułu nie-
zdolności do pracy;

— wprowadzenia nowych możliwości udzielania wsparcia przez ministra 
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w szczególności w ramach 
resortowych programów na rzecz rozwoju podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Nowelizacja, co jest szczególnie ważne, reaguje na zmieniające się problemy 
społeczne w naszym kraju, szczególnie na fakt, że na rynku pracy pozostają 
osoby, którym coraz trudniej przystosować się do norm gospodarki rynkowej. 
Wydłużenie czasu świadczenia niewątpliwie przyczyni się do zwiększania ich 
szans na powrót na rynek pracy.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana dziś ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz 

niektórych innych ustaw dotyczy zmian w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym, która miała pomóc osobom wykluczonym w uzyska-
niu zatrudnienia poprzez usamodzielnienie osób dotkniętych bądź zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w wyniku podjęcia edukacji zawodowej i społecznej 
w celu osiągnięcia własnym staraniem samodzielności ekonomicznej, prowa-
dzenie profilaktyki społecznej oraz stworzenie instytucjonalnych mechanizmów 
umożliwiających zatrudnienie i związaną z tym readaptację zawodową i inte-
grację społeczną tych osób. Ustawa była uchwalona w okresie wysokiego i stale 
wzrastającego bezrobocia, które pogłębiło marginalizację najbardziej zagrożo-
nych wykluczeniem grup społecznych.

Dzisiaj, po prawie 20 latach jej obowiązywania, znajdujemy się w nieco in-
nej sytuacji – stopa bezrobocia jest na o wiele niższym poziomie i może nie jest 
już tak poważnym problemem – ale nie ulega wątpliwości, że nadal istnieją 
i będą istniały osoby wykluczone, którym należy pomóc w usamodzielnieniu 
się oraz w powrocie na rynek pracy. A sprawa nie jest wcale taka łatwa w dobie 
pandemii, bo pracodawcy poszukują często pracowników pewnych, ze stabilną 
ścieżką zawodową.

Według informacji ministra Stanisława Szweda przekazanej podczas debaty 
sejmowej, w roku 2020 w naszym kraju funkcjonowały 193 centra i 237 klubów 
integracji społecznej. W porównaniu do liczb z poprzednich lat był tu wzrost 
o prawie 40% w przypadku centrów. Zdecydowana większość CIS-ów, ponad 
66%, była prowadzona przez organizacje pozarządowe, prawie 30% – przez jed-
nostki samorządu terytorialnego, 4% – przez spółdzielnie socjalne. Jeśli chodzi 
o kluby, to większość, bo prawie 66%, była prowadzona przez jednostki samo-
rządu terytorialnego, a reszta praktycznie przez organizacje pozarządowe. Jeśli 
chodzi o rozmieszczenie tych jednostek na terenie naszego kraju, to wiodące są 
województwa śląskie, wielkopolskie, pomorskie, a w przypadku KIS-ów woje-
wództwa małopolskie i warmińsko-mazurskie. Jeśli chodzi o tych uczestników, 
którzy uczestniczą w zajęciach, to w ostatnich latach z centrów integracji spo-
łecznej korzystało średnio ok. 11 tysięcy osób rocznie. To jest wynik porówny-
walny z tym z roku 2019. Co istotne, wśród uczestników 40% stanowiły osoby 
długotrwale bezrobotne, i to był jeden z elementów, które decydowały o przyjęciu 
ich do centrów, 14% – osoby uzależnione, 12% – osoby niepełnosprawne, 5,6% – 
osoby bezdomne, 2,5% – osoby chore psychicznie. Jeśli chodzi o KIS-y, to w 2019 r. 
korzystało z nich 9 tysięcy osób. Najwięcej z nich stanowiły osoby długotrwale 
bezrobotne. W 2020 r. ekonomicznie usamodzielniło się 1,7 tysiąca uczestników 
zajęć w centrach, czyli 37% uczestników zajęć. W przypadku KIS-ów – 2,3 tysią-
ce osób, czyli 35%. Czyli niespełna 40% osób, które uczestniczą w programach 
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zarówno centrów, jak i KIS-ów, usamodzielnia się po tych zajęciach. Ważne jest 
też to, że najczęstszą przesłanką usamodzielnienia się uczestników zajęć w CIS-
ach było podjęcie pracy u pracodawcy.

Ta właśnie diagnoza posłużyła do zaproponowania zmian ustawowych, które 
mają poprawić sytuację uczestników zajęć w klubach i centrach integracji spo-
łecznej. Wśród tych zmian należy wymienić m.in.: podniesienie świadczenia 
integracyjnego do wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych przez okres całego 
uczestnictwa w zajęciach centrum integracji społecznej, włącznie z okresem 
próbnym; uelastycznienie czasu uczestnictwa w centrum do 30 godzin tygodnio-
wo; wydłużenie okresu uczestnictwa w zajęciach centrum integracji o 6 mie-
sięcy, do 24 miesięcy łącznie; przyznanie dodatkowych dni wolnych od zajęć, 
łącznie 12, z zachowaniem świadczenia integracyjnego; podniesienie górnego 
limitu premii motywacyjnej, wypłacanej ze środków własnych centrum inte-
gracji społecznej, do wysokości 100% świadczenia integracyjnego.

W ustawie znajdują się też rozwiązania, które ułatwiają funkcjonowanie cen-
trów i klubów integracji społecznej. Można wymienić chociażby takie jak: rezy-
gnację z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu przez ośrodek pomocy społecznej 
do uczestnictwa w zajęciach; umożliwienie zakładania centrów i klubów przez 
spółdzielnie socjalne zarówno osób prywatnych, jak i osób fizycznych; umożli-
wienie realizacji usług z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej w ramach 
funkcjonującego centrum usług społecznych w innym miejscu niż miejsce funk-
cjonowania centrum; umożliwienie otrzymania od marszałka województwa 
dotacji na wyposażenie centrum w przypadku jego rozbudowy lub stworzenia 
warsztatów w innej gminie (obecnie taka dotacja jest tylko na wyposażenie); 
rozszerzenie katalogu źródeł finansowania działalności klubów integracji spo-
łecznej o dotacje z dochodów własnych gmin oraz dotacje na wyposażenie od 
marszałka.

Kolejna zmiana, która nie przez wszystkich jest akceptowana, to przyznanie 
wojewodzie uprawnień nadzorczych, jeśli chodzi o działalność centrów integra-
cji społecznej, wraz z przyznaniem odpowiednich instrumentów nadzorczych, 
takich jak wezwanie do złożenia stosownych wyjaśnień oraz wezwanie do za-
niechania lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Ustawa wprowadza możliwość tworzenia przez ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia społecznego resortowych programów na rzecz rozwoju 
centrów i klubów integracji społecznej.

Wydaje się, że zaproponowane zmiany są korzystne dla osiągnięcia założo-
nych celów, w tym tego, który przyczyni się do osiągnięcia lepszych wskaźników 
usamodzielniania się uczestników centrów, jak i klubów integracji społecznej.

Będę głosować za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz nie-

których innych ustaw ma na celu przeciwdziałanie skutkom wykluczenia spo-
łecznego poprzez reintegrację zawodową i społeczną realizowaną przez centra 
integracji społecznej lub kluby integracji społecznej oraz w postaci instytucji 
zatrudnienia wspieranego. 

Jak podkreślono w uzasadnieniu do niniejszej nowelizacji: „Zmieniająca się 
sytuacja na rynku pracy, pozostawanie bez zatrudnienia osób najbardziej od-
dalonych od rynku pracy, często borykających się ze sprzężonymi problemami 
życiowymi, powoduje konieczność zmiany tej ustawy. Intencją ustawodawcy jest 
motywowanie osób wykluczonych społecznie do podjęcia reintegracji zawodowej 
i społecznej w celu wykształcenia odpowiednich postaw życiowych, pełnienia 
ról społecznych zarówno w miejscu pracy czy zamieszkania oraz odbudowania 
zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

 Sektor zatrudnienia socjalnego rozwija się w Polsce od blisko 20 lat. CIS i KIS 
funkcjonują na styku dwóch kluczowych obszarów polityki społecznej, tj. pomocy 
społecznej i polityki rynku pracy. Jednocześnie sektor zatrudnienia socjalnego 
jest również częścią sektora ekonomii społecznej. Opierając się na dostępnych 
danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), na przestrzeni ostatnich 8 lat 
(2012–2019) systematycznie rosła liczba podmiotów zatrudnienia socjalnego. 
W przypadku CIS wzrost ten wyniósł ponad 100%. Rosła również systematycznie 
liczba osób, które co roku korzystały ze wsparcia w tej formule (w przypadku CIS 
o ponad 60%). Jednocześnie należy pamiętać, że wspieranie procesu reintegra-
cji społecznej i zawodowej w formule zatrudnienia socjalnego nie jest zadaniem 
obowiązkowym jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa reguluje możli-
wość sięgnięcia po tę formę kształtowania lokalnej sytuacji społecznej, pozosta-
wiając decyzje w tym zakresie po stronie podmiotów, które mogą tworzyć CIS 
lub KIS, tj. jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych 
i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 
oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535). 

Biorąc pod uwagę fakultatywny charakter instrumentów przewidzianych 
w ustawie, należy przyjąć, że systematyczny wzrost zainteresowania jest od-
powiedzią na wciąż niezaspokojone potrzeby dotyczące reintegracji w takiej 
formule. Jednocześnie takie systemowe ulokowanie podmiotów zatrudnienia 
socjalnego jest zbliżone do rozwiązania jednostek reintegracyjnych działających 
na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. warsztatów terapii zajęciowej i zakładów 
aktywności zawodowej. Mechanizm ten zapewnia, że utworzenie CIS lub KIS 
jest powiązane z lokalną sytuacją społeczną, a także z uwarunkowaniami lo-
kalnego rynku pracy. Zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy 
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o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi […] zmiany warunków funkcjonowania pod-
miotów zatrudnienia socjalnego nie modyfikują w sposób zasadniczy założeń 
funkcjonowania tych podmiotów. Wypracowane wspólnie z Radą Zatrudnienia 
Socjalnego rozwiązania ułatwiają m.in.: funkcjonowanie podmiotów zatrudnie-
nia socjalnego, organizację procesu reintegracji, a także rozszerzają niektóre 
uprawnienia uczestników CIS. Jednocześnie w projekcie ustawy znalazły się 
też rozwiązania pozwalające udoskonalić system monitorowania działalności 
podmiotów zatrudnienia socjalnego, dzięki czemu obraz tego sektora będzie 
pełniejszy”.

O pozytywach proponowanych zmian świadczą również dane podane w oce-
nie skutków regulacji. „Do wyliczeń przyjęto zwiększenie świadczenia integra-
cyjnego pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek, 
możliwość wydłużenia okresu pobierania świadczenia oraz możliwość uzyska-
nia wyższej premii motywacyjnej. Przyjęto również założenie, że nowe możli-
wości ustawowe będą wykorzystane w maksymalnym wymiarze, więc należy 
zaznaczyć, że przedstawione skutki finansowe dla dochodów gospodarstw do-
mowych także przedstawiają maksymalny pułap. Dotychczasowa wysokość 
świadczenia integracyjnego wynosi 1240,80 zł, natomiast po podniesieniu bę-
dzie wynosić 1488,96 zł. Możliwość wydłużenia okresu pobierania świadczenia 
z 6 do 12 miesięcy również przysłuży się wzrostowi dochodów gospodarstw 
domowych. Nowelizacja zakłada także możliwość uzyskania o połowę większej 
motywacyjnej premii integracyjnej, czyli do wysokości 100% świadczenia inte-
gracyjnego – 1488,96 zł. Przy wyliczeniach założono odprowadzanie podatku od 
osób fizycznych w wysokości ustalonej na rok 2021, a liczbę osób pobierających 
świadczenie obliczono w oparciu o średni przyrost liczby uczestników z ostat-
nich 6 lat, który wyniósł ok. 1,7%. Za wartość bazową przyjęto liczbę uczest-
ników w 2019 r. 6900 uczestników – osób z grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym rozpoczynających zajęcia w 2019 r. – daje to orientacyjną liczbę 
uczestników, którym w danym roku będzie wypłacane świadczenie integra-
cyjne”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

W kwestii ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektó-
rych innych ustaw zacznę od pytania o sens przesyłania z Sejmu dokumentów, 
powstałych w ramach konsultacji społecznych, jeżeli w odpowiedzi konsultowa-
ne instytucje, organizacje etc. nie przedstawiają żadnych uwag, nie prezentują 
merytorycznych uwag co do wnoszonego pod obrady projektu – ani negatyw-
nych, ani też pozytywnych.

Ponadto wciąż nie została udostępniona analiza prawna biura Kancelarii 
Senatu z oceną legislacyjnej poprawności omawianej ustawy.

Druga kwestia: skoro część wprowadzanych zmian dotyczy budżetów sa-
morządowych, w drukach załączonych przez Kancelarię Sejmu ewidentnie bra-
kuje opinii struktur samorządowych, np. marszałków województw, Związku 
Powiatów Polskich, a także organizacji pozarządowych (nowela przewiduje 
aktywny udział starostów powiatów w realizacji programu zatrudnienia so-
cjalnego). Tym bardziej że zadania organizacyjne sprecyzowane w noweli będą 
wprowadzane w życie na poziomie społeczności lokalnych (gminy, miasta, 
powiaty).

Postuluję więc ponowne wprowadzenie do noweli poprawek odrzuconych 
przez sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny, dotyczących wysokości 
wynagrodzenia osób podejmujących pracę w ramach zatrudnienia socjalnego. 
Chodzi o podniesienie świadczenia integracyjnego do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia określonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę.

W ustawie jest zapis ustalający wysokość tego świadczenia na poziomie 120% 
zasiłku dla bezrobotnych. Uważam, że warto w trakcie obrad plenarnych po-
nownie wprowadzić poprawkę odrzuconą przez KPSiR w trakcie drugiego czy-
tania projektu ustawy.

Przede wszystkim temat jest ważki społecznie. W zasadzie zbędne jest argu-
mentowanie, choć przyznać trzeba, gwoli uczciwości, iż uzasadnienie podpięte 
pod projekt sejmowej noweli jest podparte solidną analizą danych statystycz-
nych zaczerpniętych z GUS.

Każdy przypadek wyjścia ze społecznego wykluczenia to odrobina mniej 
zwykłej człowieczej niedoli, udręki osoby wykluczonej i jej bliskich. Każdy za-
trudniony w ramach działań regulowanych tą ustawą świadczy pracę, dlaczego 
zatem miałoby mu się nie należeć wynagrodzenie na warunkach przysługują-
cych wszystkim innym pracobiorcom?

Mimo niedoskonałości tej ustawy będę za nią głosował.
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Przemówienie senatora Ryszarda Majera  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Uchwała w sprawie wsparcia Ukrainy, którą dziś procedujemy, jest bardzo 

ważną deklaracją stosunków dwustronnych łączących Polskę i Ukrainę. Warto 
przypomnieć. że 24 sierpnia 1991 r., kiedy Ukraina ogłosiła deklarację niepod-
ległości, Polska jako pierwsze państwo uznała niepodległość swojego sąsiada. 
W dniu 18 maja 1992 r. został podpisany między obu krajami Traktat o dobrym 
sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy. W październiku 1991 r. za-
warto porozumienie o handlu i współpracy gospodarczej. W lutym 1993 r. pod-
pisano umowę o współpracy wojskowej, a w sierpniu 1993 r. rząd RP ogłosił, że 
partnerstwo z Ukrainą jest jednym z priorytetów polskiej polityki zagranicz-
nej. Pomimo upływu lat od tamtych wydarzeń treści pierwszych deklaracji na 
trwałe wyznaczyły kierunek polskiej polityki zagranicznej.

Obecnie prowadzimy z Ukrainą ożywioną współpracę polityczną, gospodar-
czą, kulturalną, a także naukową. Nie oznacza to oczywiście, że w przeszłości 
nasze sąsiedzkie stosunki układały się wzorcowo i bezboleśnie. Tak nie było, tym 
niemniej dziś, kiedy zostaje zagrożona niepodległość naszego sąsiada, mówimy 
razem z Unią Europejską i jeszcze bardziej z NATO, że ta niepodległość jest także 
gwarancją naszej wolności i suwerenności.

Warto przypomnieć w tym miejscu wypowiedź prof. Lecha Kaczyńskiego, 
prezydenta RP, z 12 sierpnia 2008 r., kiedy podczas wiecu na placu przed gru-
zińskim parlamentem mówił tak: „Jesteśmy tutaj po to, żeby wyrazić całkowitą 
solidarność. Jesteśmy tutaj – przywódcy pięciu państw: Polski, Ukrainy, Estonii, 
Łotwy i Litwy. Jesteśmy po to, żeby podjąć walkę. Po raz pierwszy od dłuższe-
go czasu nasi sąsiedzi z północy, dla nas także z północy, ze wschodu, pokazali 
twarz, którą znamy od setek lat. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół nich po-
winny im podlegać. My mówimy: nie! Ten kraj to Rosja”.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
„Stoimy ramię w ramię z Ukrainą, aby pomóc w obliczu zagrożenia i nie-

bezpieczeństwa ze strony wschodniego sąsiada. Jesteśmy gotowi do udzielenia 
Ukrainie wsparcia zarówno w sprawach gazowych, jak i związanych z obron-
nością, ze wsparciem stabilności gospodarczej, a także przekazać pomoc hu-
manitarną, co już czynimy” – powiedział przed 4 dniami premier Mateusz 
Morawiecki w Kijowie, gdzie spotkał się z premierem Ukrainy Denysem 
Szmyhalem.

Rosyjskie działania militarne na wschodniej granicy Europy doprowadziły 
nas na skraj wojny. W obliczu takich zagrożeń potrzebne są solidarność, stanow-
czość i współpraca obronna narodów Europy. Narody europejskie zauważają 
nieskuteczność unijnej dyplomacji, a każdy z nich powinien poprzez swoją siłę 
i solidarność przyczyniać się do zachowania pokoju, integralności terytorialnej 
i nienaruszalności granic narodów europejskich. Dlatego oczywiście cieszą ta-
kie deklaracje, jak ta podjęta w Madrycie pod koniec stycznia, jednak w obliczu 
działania niektórych państw Zachodu, w tym zwłaszcza Niemiec, widzimy, że 
niekiedy interesy gospodarcze są ważniejsze niż jedność w obliczu olbrzymiego 
zagrożenia, przed jakim znalazła się Europa. Cieszy jednak olbrzymie wsparcie, 
jakie Ukrainie przekazały Polska i inne kraje Europy Środkowej.

Cieszę się, że dzisiaj „Senat Rzeczypospolitej Polskiej wspiera polityczną i fi-
nansową pomoc dla Ukrainy, dostawy broni do tego państwa oraz udział żołnie-
rzy krajów członkowskich NATO w szkoleniu ukraińskich wojskowych. Wszelkie 
działania zmierzające do odstraszenia agresora mają ogromny wpływ na morale 
narodu ukraińskiego”. W pełni zgadzam się z tym, co zapisano w uchwale, że: 
„Wolna Ukraina jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa Polski. Rzeczpospolita 
była pierwszym państwem, które uznało jej niepodległość. Kolejne polskie rzą-
dy wzmacniały strategiczne partnerstwo naszych krajów. Dziś, gdy Ukraina 
stanęła wobec śmiertelnego niebezpieczeństwa – groźby kolejnej inwazji – jest 
szczególnie ważne, by władze Rzeczypospolitej niezawodnie wspierały naszego 
sąsiada. Nie ma bowiem bezpiecznej Polski bez niepodległej Ukrainy”.

Dziękuję stronie rządowej i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za od-
powiedzialną politykę zagraniczną, jak również inicjatorom niniejszej uchwały. 
Cieszę się, że w tej kwestii mówimy jednym głosem. Dziękuje bardzo.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedłożona ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

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, któ-
ra była unormowana w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 5 lipca 
2017 r. Niestety, aktualne przepisy postępowania cywilnego ograniczają finanso-
wanie rolnictwa. Aktualne brzmienie przepisów kodeksu postępowania cywil-
nego nie uwzględnia §5 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 5 lipca 
2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego 
gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, zgodnie z którym „przepisów roz-
porządzenia nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do 
wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego pro-
wadzonego przez dłużnika”.

Skutkuje to zatem tym, że banki, firmy leasingowe, jak również inni dostawcy 
rolników nie mogą zastosować zabezpieczeń kredytowych czy też leasingowych.

Należy zatem jak najszybciej wprowadzić zmiany, które będą uwzględniać 
postulaty środowiska zarówno rolników, jak i pozostałych instytucji z nimi 
współpracujących. Wprowadzane zmiany pozwolą na rozwój polskiego rolnictwa 
i umożliwią rolnikom przedstawianie odpowiednich zabezpieczeń w przypadku 
zaciągania zobowiązań. Wobec tego zasadnym jest przywrócenie poprzedniego 
stanu prawnego. Dziękuję bardzo.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 36. posiedzenia Senatu

253

36. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 20 stycznia oraz 4 lutego 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Senacki projekt nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

w swoim założeniu przywraca regulację pozwalającą na zabezpieczenie kredy-
tu rolnika możliwością zaspokojenia wierzyciela ze składników majątkowych 
dłużnika. Ponadto nowelizacja usuwa warunek związany z zabezpieczeniem na 
pierwszym miejscu roszczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa hipoteką 
przy gwarancji spłaty kredytu restrukturyzacyjnego.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji: „Oczekuje się, że proponowane 
regulacje rozwiążą problem związany z ustanawianiem zabezpieczeń wyma-
ganych przy udzielaniu finansowania działalności rolniczej przez instytucje 
finansowe. Ponadto projektowana ustawa, poprzez dopuszczenie możliwości 
ustanowienia hipoteki wpisanej na dalszym miejscu w księdze wieczystej, umoż-
liwi KOWR udzielanie pomocy publicznej w formie gwarancji zabezpieczającej 
spłatę kredytu restrukturyzacyjnego”.

W Sejmie za przyjęciem niniejszej nowelizacji głosowało 422 posłów, 2 się 
wstrzymało i nikt nie był przeciw. Ja również popieram niniejszą nowelizację. 
Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, 

zwana lex Czarnek, wprowadza szereg rewolucyjnych zmian, które jednak nie 
będą mieć istotnego, pozytywnego wpływu na samych uczniów, nauczycieli 
i rodziców. Są to jedynie instrumenty do kontrolowania i nadzorowania pracy 
dyrektora.

Do tych najbardziej kontrowersyjnych zapisów należą następujące zmiany. 
Kurator oświaty będzie miał nieograniczoną możliwość odwoływania dyrekto-
rów szkół publicznych, nawet w przeciągu miesiąca, za to samorząd nie będzie 
mógł usunąć niegospodarnego dyrektora bez zgody kuratorium. Kurator oświa-
ty będzie miał też więcej głosów w komisji konkursowej wyłaniającej spośród 
kandydatów nowego dyrektora, a jeśli konkurs się nie odbędzie, stanowisko 
będzie mogła objąć tylko osoba, która dostanie pozytywną opinię nadzoru pe-
dagogicznego. Zajęcia prowadzone w szkołach przez organizacje społeczne będą 
musiały zostać każdorazowo i z dużym wyprzedzeniem zgłoszone, a potem za-
aprobowane przez kuratorium oświaty.

Można zatem stwierdzić, że jedynym beneficjentem zmian będzie władza 
centralna, która zyska możliwość podporządkowania sobie niezależnych dy-
rektorów i nauczycieli, wymiany kadr, ograniczenia programów dydaktycz-
no-wychowawczych do centralnie tworzonej podstawy czy wyeliminowania 
ze szkół niewygodnych organizacji społecznych, które przez lata wzbogacały 
proces edukacyjny.

Ministerstwo twierdzi, że zmiany w prawie oświatowym są potrzebne, bo 
dyrektorzy nie wykonują zaleceń kuratorów oświaty. To totalna bzdura. OKO.
press w trybie dostępu do informacji publicznej zapytało Ministerstwo Edukacji 
i Nauki o merytoryczną część uzasadnienia, żeby dowiedzieć się, jak często w la-
tach 2015–2021 dyrektorzy nie realizowali zaleceń kuratorskich, a także jak czę-
sto dyrektorzy szkół niepublicznych uniemożliwiali przeprowadzenie kontroli. 
Poproszono też o załączenie wykazu szkół, które odmawiały podporządkowa-
nia się kuratoriom oświaty. Ministerstwo poinformowało, że dane o niepra-
widłowościach były przekazywane przez kuratorów oświaty w ramach prac 
prowadzonych w trybie roboczym. MEiN nie dysponuje jednak szczegółowymi 
informacjami, bo to kuratoria oświaty, a nie minister edukacji i nauki, są odpo-
wiedzialne za bezpośredni nadzór pedagogiczny nad szkołami.

A więc okazuje się, że dla ministra problemem nie jest sam brak realizacji 
przez dyrektora zaleceń pokontrolnych kuratora oświaty czy utrudnianie prze-
prowadzenia kontroli – nawet nie posiada on takiej wiedzy – lecz brak całkowi-
tego nadzoru nad prowadzonymi przez dyrektora działaniami dydaktycznymi, 
wychowawczymi i organizacyjnymi.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 36. posiedzenia Senatu

255

36. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 20 stycznia oraz 4 lutego 2022 r.

Minister edukacji i nauki ewidentnie zapragnął decydować, poprzez kurato-
rów oświaty, o nauczaniu w każdej polskiej szkole, zapragnął podporządkować 
sobie wszystkich powołanych i powoływanych w przyszłości dyrektorów. Znalazł 
więc narzędzia, aby wymyślone przez siebie sposoby skutecznie wprowadzić 
w życie. W ustawie najbardziej rozbudowane są zapisy dotyczące wzmocnienia 
roli kuratorów, a w szczególności zmian w składzie komisji przeprowadzającej 
konkursy na dyrektora szkoły.

Według lex Czarnek skład komisji konkursowej ma przedstawiać się nastę-
pująco: do 3 przedstawicieli organu prowadzącego; do 5 przedstawicieli kura-
tora oświaty, chyba że organ ten zgłosi mniejszą liczbę swoich przedstawicieli; 
po 2 przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców; po 1 przedstawicielu 
reprezentatywnych organizacji związkowych, ale tylko tych, które zrzeszają 
nauczycieli i działają w danej szkole.

Co to oznacza z praktyce? Liczba przedstawicieli kuratora oświaty zwięk-
szy się z 3 do maksymalnie 5, co oznacza, że będzie on miał o 2 głosy więcej. 
Zmniejszyć może się liczba przedstawicieli organizacji związkowych, wykluczo-
ne zostaną bowiem te organizacje, które nie mają ani jednego członka w szkole, 
w której odbywa się konkurs. Na szczęście zachowana zostanie reguła: 1 przed-
stawiciel – 1 głos

Odwołanie dyrektora wskutek niewykonania zaleceń KO będzie zdecydo-
wanie łatwiejsze. Chodzi mianowicie o utratę funkcji kierowniczej wskutek 
niewykonania zaleceń kuratora oświaty. Dotychczas taka procedura była prze-
widziana na wypadek najpoważniejszych uchybień – art. 56 prawa oświatowego. 
Po zmianach odwołanie będzie możliwe w następstwie niewykonania zwykłych 
zaleceń kuratora oświaty, nawet w czasie roku szkolnego i bez wypowiedzenia. 
Wprowadzone zostały też zapisy dotyczące automatycznego wygaśnięcia ka-
dencji dyrektora wskutek niepodjęcia żadnych działań przez organ prowadzący. 
Nie następuje tu więc odwołanie, a to rodzi wątpliwości, czy takie wygaśnięcie 
może być w ogóle zaskarżone do sądu. Można też będzie odwołać z funkcji kie-
rowniczej z powodów organizacyjnych.

Zmieni się rola kuratora w ocenie pracy dyrektora. Aktualnie ocena ta jest 
dokonywana przez organ nadzoru pedagogicznego, który działa w porozumieniu 
z organem prowadzącym. I to się nie zmieni. Zmiany dotyczą sytuacji, w których 
brak będzie takiego porozumienia. W takim przypadku kurator oświaty dokona 
oceny pracy samodzielnie. Ograniczy się jedynie do rozpatrzenia stanowiska 
organu prowadzącego szkołę.

Jeśli chodzi o zawieszenie dyrektora w obowiązkach służbowych, kurator 
będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego z żądaniem zawieszenia dyrek-
tora w każdej chwili, jeszcze przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego, w przypadkach niecierpiących zwłoki związanych z zagroże-
niem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć.

A współdziałanie szkoły z organizacjami zewnętrznymi? To jedna z najbar-
dziej kontrowersyjnych zmian w ramach lex Czarnek. Dotyczy wprowadzenia 
nowych rozwiązań w zakresie działalności organizacji zewnętrznych w szkole. 
Chodzi tu o stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza, rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dy-
daktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

Nowe rozwiązania dotyczą procedury uzyskiwania pozytywnej opinii ku-
ratora w kwestii podjęcia działalności w szkole przez organizację zewnętrzną. 
Warto w tym miejscu przypomnieć, że opinia pozytywna to w istocie zgoda, 
dlatego jest ona wiążąca dla dyrektora. Będzie ona dotyczyła co do zasady każ-
dego przypadku, w którym organizacja zewnętrzna będzie prowadzić zajęcia 
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z uczniami. To wpłynie m.in. na rodzaj i jakość zajęć pozalekcyjnych, kurator 
bowiem będzie decydować, jakie organizacje pozarządowe będą mogły organi-
zować dodatkowe lekcje i jaka będzie ich tematyka.

W myśl nowych przepisów taka procedura będzie przede wszystkim czaso-
chłonną papierologią. Planując pracę na nowy rok szkolny, w połowie starego 
roku dyrektorzy będą musieli zacząć wybierać tematy i podmioty zewnętrzne, 
aby w terminie przygotować dokumenty i otrzymać opinie. Uważam, że wielce 
niepożądana byłaby sytuacja, w której szkoły zrezygnowałyby ze współpracy 
z trzecim sektorem, bo ten mocno wspiera je w wielu dziedzinach. Dzięki nie-
mu w szkołach realizowanych jest wiele programów, np. dotyczących edukacji 
obywatelskiej, ekologicznej i prozdrowotnej oraz poszanowania praw człowieka 
i tolerancji, co prowadzi do wszechstronnego rozwoju uczniów, rozwoju ich wie-
dzy i umiejętności, a także kształtuje ich postawy i zainteresowania.

Jak widać, wskutek wszystkich zaproponowanych zmian zwiększa się rola 
kuratorów oświaty. Uważam, że po zwiększeniu ich roli zmniejszy się wpływ 
dyrektorów, rodziców, uczniów oraz społeczności lokalnej na to, co dzieje się 
w konkretnej szkole czy placówce oświatowej. Tak duża rola kuratorów oświa-
ty przekładać się będzie na wpływ władz centralnych na funkcjonowanie szkół 
i placówek.

Zastanawia mnie, po co tak naprawdę są te zmiany, czemu mają one słu-
żyć. W moim odczuciu wszystkie wskazane w ustawie lex Czarnek kwestie były 
w obowiązujących przepisach uwzględnione i we właściwy sposób procedural-
nie określone. Moje dotychczasowe doświadczenia z pracy nauczycielskiej i sa-
morządowej pozwalają mi stwierdzić, że nie ma i nie było większych zaniedbań 
ze strony dyrektorów w zakresie realizacji zaleceń kuratorów oświaty, a już 
sama obecność wizytatora z kuratorium jest ogromnym wydarzeniem dla każ-
dej szkoły. Na co dzień dyrektorzy robią wszystko zgodnie z prawem, tak aby 
proces dydaktyczno-wychowawczy przebiegał sprawnie i bez uchybień. W razie 
jakichkolwiek błędów natychmiast wdrażane są programy naprawcze. Praca na 
stanowisku dyrektora wymaga koncyliacyjnego podejścia. Do tej pory dyrekto-
rzy starali się wypełniać swoje obowiązki w poczuciu odpowiedzialności i rze-
telności. Oczywiście nie można generalizować, bo w każdej grupie społecznej 
zdarzają się wyjątki. Wydaje się jednak, że nie potrzebują oni dodatkowego bata, 
bowiem jest to grupa osób, które cechuje wyjątkowa subordynacja.

Dziś potrzebujemy szkoły nowoczesnej, odpowiednio finansowanej i doposa-
żonej, z bogatą ofertą edukacyjną i zajęciową, z inteligentnymi, kreatywnymi na-
uczycielami, autonomicznymi dyrektorami oraz współpracującymi rodzicami. 
To są problemy do rozwiązania na już. Nie chcemy zaś powrotu do lat minionych.

Oświata i edukacja są najbardziej reformowanymi dziedzinami życia spo-
łecznego na przestrzeni ostatnich lat. Każdy nowy rząd rozpoczyna swoją dzia-
łalność od ich poprawiania. Może należy zastanowić się nad takimi zapisami 
ustawowymi, których nie trzeba będzie co chwilę zmieniać. Ustawa bowiem 
nie powinna być książką życzeń dla kolejnych władz. Powinna raczej zawierać 
ujednolicone wytyczne dotyczące prowadzenia szkół i placówek oświatowych.
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Przemówienie senatora Artura Dunina  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przyjęcie nowelizacji ustawy o prawie oświatowym to podniesienie ręki na 

polską szkołę. Minister edukacji i nauki chce kontroli nad samorządnością pla-
cówek i chce ukierunkować ich prace zgodnie ze swoimi poglądami. Narzędziem 
kontroli ustanawia kuratora oświaty, który będzie podejmował decyzję o losie 
dyrektorów szkół, zwalniając tych, którzy są niezależni, a zastępując ich po-
słusznymi mu funkcjonariuszami.

Kolejną kwalifikacją kuratora będzie rozstrzyganie o sieci szkół w gminie, 
ich likwidacji bądź utrzymaniu, co oznacza pozbawienie jednostki samorządu 
terytorialnego prawa głosu w tym zakresie. Lex Czarnek to nic innego jak cen-
tralizacja oświaty spychająca na margines samorządy.

Kontrowersyjne w tej nowelizacji jest również to, iż to kurator oświaty bę-
dzie decydował o zajęciach dodatkowych, ich przebiegu, tematyce i materiałach 
dydaktycznych. Instytucje i organizacje zostaną skutecznie zniechęcone do pro-
wadzenia zajęć z powodu przedłużenia czasu na otrzymanie pozytywnej opinii 
z kuratorium. Przykład cenzury małopolskiej kurator dobitnie pokazuje, jaką 
ścieżką działań będą mogli podążać kuratorowie w innych województwach, 
którzy będą na usługach pana ministra. Taki proceder sparaliżuje współpracę 
szkół z organizacjami społecznymi, a dodatkowo doprowadzi do zapaści finan-
sowej w związku ze znikomą subwencją oświatową.

Wejście w życie lex Czarnek to kneblowanie nauczycieli i całego środowiska 
oświatowego. Jednocześnie jest to naruszenie praw uczniów do wolnej edukacji 
i praw rodziców do decydowania o formie i kierunku edukacji ich dzieci. Lex 
Czarnek to koniec szkoły nowoczesnej, a początek indoktrynacji i obniżania ja-
kości nauczania.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedłożona ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych 

innych ustaw według projektodawcy ma na celu usprawnienie funkcjonowania 
polskich szkół. Niestety większość osób zdaje sobie sprawę, iż owa ustawa bu-
dzi wiele kontrowersji już od samego początku. Nie przyczyni się ona również 
w żaden sposób do poprawy sytuacji polskiego szkolnictwa.

Projekt zakłada rozszerzenie uprawnień kuratorów oświaty, co może przy-
czynić się do tego, iż będą oni ściśle kontrolować placówki, pozbawiając tym 
samym samorządy kontroli nad nimi. Pozwala to również na posiadanie wpły-
wu na wybór, jak również odwołanie dyrektorów poszczególnych placówek. 
Przewidziano to m.in. w zapisie wskazującym, iż w przypadku, gdy konkurs 
nie wyłoni odpowiedniej osoby, kolejny kandydat będzie musiał uzyskać pozy-
tywną opinię kuratora. Władztwo kuratorów przejawia się również w zapisie 
mówiącym o tym, że jeżeli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizo-
wałby zaleceń wydanych przez kuratora, to mógłby zostać wezwany do złożenia 
wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Gdy nadal nie realizowałby wyznaczonych 
zaleceń, kurator mógłby wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę 
z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedze-
nia. Ustawa daje również możliwość łatwiejszego zawieszenia dyrektora, które 
będzie możliwe bez przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego.

Nowelizacja zmierza również w kierunku umożliwiającym zezwolenie ku-
ratorom na rozszerzenie przez nich nadzoru nad zajęciami dodatkowymi pro-
wadzonymi w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Przyczyni się to 
do wzmożonego nadzoru kuratorów nad działalnością organizacji pozarządo-
wych chcących prowadzić w szkołach różnego rodzaju akcje tematyczne czy też 
warsztaty dla uczniów.

Zmiana przewidziana w projekcie jest istotna, można wręcz powiedzieć, 
iż jest to zmiana ustrojowa, która niestety powoduje, iż ustawa jest niezgodna 
z konstytucją. Co za tym idzie, ustawa nie może zostać przyjęta i nadaje się tyl-
ko do odrzucenia, o co wnoszę.

Warto na sam koniec podkreślić, iż powyższa ustawa jest krytykowana przez 
środowisko nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz samo środowisko rodzi-
ców dzieci uczęszczających do szkół. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Jolanty Hibner  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu 13 stycznia br. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął projekt noweli-

zacji ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw zwane powszech-
nie lex Czarnek. Nowelizacja zawarta jest w drukach sejmowych nr 1812 i 1895. 
Marszałek Senatu skierował projekt ustawy do rozpatrzenia przez Komisję 
Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisję Obrony Narodowej. Ustawa zawarta jest 
w druku senackim nr 613. Ustawa zawiera gruntowne zmiany m.in. w zakresie 
obsadzania stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych.

Celem nowelizacji jest wzmocnienie roli kuratora oświaty w zakresie obsady 
funkcji kierowniczych. Pozytywna opinia kuratora oświaty będzie wymaga-
na w przypadku powierzenia funkcji dyrektora: bez konkursu (w wyniku jego 
nierozstrzygnięcia lub unieważnienia); osobie niebędącej nauczycielem (tzw. 
dyrektorowi menedżerowi); na okres krótszy niż 5 lat szkolnych.

Będzie ona również niezbędna w przypadku odwołania z funkcji kierowni-
czej z powodu wystąpienia szczególnie uzasadnionego przypadku. Do tej pory 
wszystkie te czynności wymagały zwykłej opinii kuratora. Pozytywna opinia 
kuratora jest równoznaczna w skutkach ze zgodą.

Co do zasady przepisy zawarte w nowelizacji nie przewidują żadnego ter-
minu dla kuratora oświaty na wydanie wspomnianej opinii. Wyjątkiem będzie 
to, że pozytywna opinia w sprawie odwołania z funkcji kierowniczej powinna 
być wydana w ciągu 21 dni od momentu poinformowania kuratora o zamiarze 
takiego odwołania.

W nowelizacji został zmieniony skład komisji konkursowej na dyrektora 
szkoły, która powinna liczyć: 3 przedstawicieli organu prowadzącego; 5 zamiast 3 
przedstawicieli kuratora oświaty; po 2 przedstawicieli rady pedagogicznej i rady 
rodziców; po 1 przedstawicielu reprezentatywnych organizacji związkowych, 
tylko tych, które działają w danej szkole.

Do tej pory odwołanie dyrektora było przewidziane dla najpoważniejszych 
uchybień, zgodnie z art. 56 prawa oświatowego. W omawianej nowelizacji do od-
wołania dyrektora może dojść w następstwie niewykonania zwykłych zaleceń 
kuratora oświaty. Organ prowadzący odwołuje dyrektora z funkcji kierowniczej 
w ciągu 14 dni na podstawie wniosku kuratora. W razie niewykonania tego obo-
wiązku powierzenie stanowiska dyrektora wygasa automatycznie po upływie 
14 dni od dnia otrzymania wniosku. Wygaśnięcie stwierdza kurator oświaty.

Zmiany dotyczą również oceny pracy dyrektora szkoły. Do tej pory ocena ta 
była dokonywana przez nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem pro-
wadzącym. Obecnie przewiduje się, w wypadku braku takiego porozumienia, 
samodzielną ocenę pracy dyrektora przez kuratora oświaty. Nowelizacja ma 
na celu również zwiększenie nadzoru kuratora nad zajęciami prowadzonymi 
w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje.
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Reasumując, należy zauważyć, że nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe 
przygotowana przez ministra Czarnka jeszcze bardziej ograniczy swobodę na-
uczania i cofnie polską szkołę do czasów PRL. Nowelizacja jest bublem prawnym, 
który bezwzględnie trzeba odrzucić.
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Przemówienie senator Danuty Jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Według rządu celem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe 

oraz niektórych innych ustaw miało być usprawnienie funkcjonowania polskich 
szkół, zwiększenie kompetencji kuratorów oświaty po to, by lepiej wykonywali 
powierzone im zadania kontroli szkół i placówek, a także odpolitycznienie 
szkoły, ochrona dzieci przed demoralizacją i wzmocnienie prawa rodziców do 
wychowania potomstwa zgodnie z własnym światopoglądem.

Zgodnie z nowelą dyrektor szkoły lub placówki będzie zobligowany do ze-
brania szczegółowych informacji na temat planu działania stowarzyszeń lub 
organizacji, które zgłosiły chęć prowadzenia zajęć na terenie szkoły, a także 
do pozyskania od nich konspektu oraz materiałów, z których będą korzystać. 
Będzie musiał zrobić to nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem za-
jęć, a następnie starać się o uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty dla 
działań określonej organizacji w szkole lub placówce. Uczniowie zaś będą mogli 
brać udział w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje 
dopiero po wyrażeniu pisemnej zgody: osobistej – w przypadku pełnoletniego 
ucznia lub rodziców – w przypadku ucznia niepełnoletniego. Z procedury tej 
wyłączono organizacje harcerskie.

W noweli wzmocniono pozycję kuratora oświaty oraz nadzór nad szkołami 
i placówkami niepublicznymi. Wszędzie tam, gdzie do tej pory wymagana była 
opinia kuratora, dopisano, że musi być ona pozytywna. Poza tym kurator będzie 
mógł wydać polecenie osobie prowadzącej szkołę lub placówkę, aby niezwłocznie 
umożliwiła mu wykonanie czynności dotyczących nadzoru pedagogicznego – 
wglądu w dokumentację oraz obserwację przeprowadzanych zajęć. Obawiam 
się, że takie zaostrzenie rygorów doprowadzi ostatecznie do tego, że szkoły, aby 
się zabezpieczyć, popadną w bezsensowną biurokrację.

Jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie będzie realizował zaleceń 
wydawanych przez kuratora oświaty, to kurator będzie mógł zażądać od niego 
wyjaśnień, a w przypadku dalszej obstrukcji ze strony dyrektora – wystąpić do 
organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o jego odwołanie bez 
wypowiedzenia w czasie roku szkolnego. Tymczasem zalecenia, które mogą do-
tyczyć każdego aspektu pracy szkoły, często trudne są do spełnienia ze względu 
na zbyt duży poziom ogólności. Co więcej, nie określono jasno kryteriów norma-
tywnych, na podstawie których kurator będzie dokonywał oceny przedłożonego 
programu zajęć i materiałów wykorzystywanych do ich realizacji. Sytuacja ta 
może się przekładać na subiektywne rozstrzygnięcia, może nawet niezgodne 
z ogólnymi zasadami polskiego systemu oświaty. Poza tym wprowadzane zmia-
ny dotyczące odwoływania dyrektora są całkowicie zbędne, gdyż istnieje już 
tryb, w którym dyrektor może zostać odwołany, tyle że wymaga on współpracy 
między organem prowadzącym a organem kontrolującym.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 36. posiedzenia Senatu

262

36. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 20 stycznia oraz 4 lutego 2022 r.

Zwiększone zostały także kompetencje rady pedagogicznej, która 
obligatoryjnie opiniować będzie arkusz organizacyjny pracy szkoły lub placówki. 
Zadaniem dyrektora będzie informowanie jej o wszelkich zmianach w tym 
arkuszu.

Znowelizowana ustawa poszerza katalog zbierania informacji w Systemie 
Informacji Oświatowej o zadania dotyczące działań szkoły wobec uczniów 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjnych, 
a także wobec dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Minister 
edukacji i nauki będzie mógł na podstawie danych z ZUS oraz w oparciu 
o System Informacji Oświatowej monitorować przyczyny, skalę oraz cykliczność 
nieobecności nauczycieli w pracy wskutek choroby. Zebrane informacje mają 
posłużyć do badań, prognoz lub opracowań, a  także szacowania skutków 
finansowych zmian przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych. Muszę 
podkreślić, że zbieranie tak szerokich danych osobowych budzi mój niepokój 
o to, że naruszone zostaną zasady ochrony danych osobowych w odniesieniu 
do konkretnego nauczyciela.

Nowela wprowadza również możliwość prowadzenia nauki zdalnej 
z innych powodów niż COVID-19 (np. z powodu zagrożenia bezpieczeństwa 
uczniów w  związku z  organizacją i  przebiegiem imprez ogólnopolskich 
i międzynarodowych; nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu 
lub zdrowiu uczniów) pod warunkiem jednak, że zawieszenie zajęć stacjonarnych 
trwa dłużej niż 2 dni. Możliwość organizacji zdalnego nauczania dotyczy też 
uczniów objętych indywidualnym nauczaniem lub uczniów hospitalizowanych.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, doceniam chęć uregulowania 
prawnego nauki na odległość, gdyż do tej pory odbywała się ona na podstawie 
rozporządzeń ministra. Budziło to duże wątpliwości ze względu na konstytucyj-
ny zapis, iż sposób wykonywania obowiązku szkolnego (także za pomocą metod 
i technik nauczania zdalnego) określa ustawa.

Inne pozytywne zmiany dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych, a także uszczegółowienia katalogu przesłanek 
do likwidacji szkoły m.in. o czynniki demograficzne. Biorąc jednak pod uwagę 
całokształt ustawy, są to drobne zmiany.

Z przykrością muszę jednak stwierdzić, że większość znowelizowanych 
przepisów przenosi nas z powrotem do okresu PRL. Poważnie upolityczniają 
one i ograniczają autonomię placówek oświatowych, stanowią zagrożenie dla 
edukacji. Poszerzenie uprawnień powoływanych przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki kuratorów stwarza bowiem możliwości pośredniego wpływania na wy-
bieranie i odwoływanie dyrektorów poszczególnych placówek i budzi obawy, że 
w procesie kształcenia realizowane będą wyłącznie przekonania rządzących. 
Dziś przedstawicielom władzy wydaje się, że ich rządy nigdy się nie skończą, 
muszą jednak zdać sobie sprawę, że już wkrótce tworzone przez nich narzędzie 
może zwrócić się przeciwko nim, o ile ktoś mądry nie uchyli tych przepisów.

Kuratorzy będą akceptować zajęcia dodatkowe odbywające się w placówkach 
w  całej Polsce, co przekłada się na zdalne decydowanie o  pracy każdej 
z podlegających im szkół. Trzeba jednak podkreślić, że de facto zza ich pleców 
to minister edukacji i nauki będzie ściśle kontrolował poszczególne placówki 
edukacyjne. Oznacza to odebranie sprawczości lokalnym samorządom, a więc 
organom prowadzącym i w dużej mierze finansującym szkoły. Chcę w tym 
miejscu przypomnieć, że w latach 90. oświata została zdecentralizowana 
i przekazana samorządom m.in. po to, aby szkoła była jak najbliżej obywatela, 
a minister edukacji nie decydował o personaliach, lecz pełnił jedynie funkcję 
wspierającą.
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Zastanawia mnie również ta kwestia, że jeśli zdaniem rządzących szkoła 
obecnie jest upolityczniona, a kuratorzy są niekompetentni, to dlaczego tyle lat 
na to pozwalano? Przecież rządząca koalicja już była autorem wielkiej reformy 
oświaty, zakładającej likwidację gimnazjów. Czy nie było właściwe dokonać tych 
„korekt” właśnie wtedy?

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, nowelizacja ustawy – Prawo 
oświatowe wzbudziła ogromne kontrowersje. W wielu polskich miastach 
odbywały się protesty młodzieży, środowiska pedagogicznego, organizacji 
samorządowych i aktywistów. Protestowała nawet żona ministra PiS – 
Marianna Schreiber. Lex Czarnek skrytykowała także „Solidarność”. Według 
organizacji pozarządowych przyjęcie nowelizacji jest objawem niezgodnej 
z konstytucją „czarnkizacji” prawa, co stanowi zagrożenie nie tylko dla 
inicjatyw pro-LGBT+Queer i edukacji seksualnej, ale także takich projektów, 
jak Akademia Fact-Checkingu ucząca, jak wyszukiwać i  weryfikować 
informacje, oceniać wiarygodność źródeł, korzystać z użytecznych narzędzi 
online, a także jak walczyć z fake newsami. Tymczasem zdaniem ministra 
Czarnka szkoła to miejsce pracy nauczycieli, a organizacje pozarządowe są 
czymś absolutnie dodatkowym. Jestem przekonana, że zdecydowana większość 
polskich rodziców pragnie, aby prawo do podejmowania decyzji o tym, co dzieje 
się na terenie szkoły, należało do dyrektora, grona nauczycieli, uczniów i ich 
rodziców, a nie ministra i podległych mu kuratorów.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rząd Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności, popierany czy też two-

rzony przez wielu polityków rządzącej obecnie koalicji, przeprowadził 4 wielkie 
reformy: zdrowia, edukacji, samorządową oraz emerytalną.

Oczywiście, różne były opinie na temat tych reform, ale w dość powszech-
nej opinii, którą i ja podzielam, reforma samorządu była najbardziej udana. 
Stanowiła ona kontynuację uchwalonej w 1990 r. i wdrożonej z sukcesem usta-
wy o samorządzie terytorialnym, od tej pory obowiązującej jako ustawa o sa-
morządzie gminnym.

No a gdzie jesteśmy dzisiaj? Dziś pochylamy się nad ustawą o zmianie usta-
wy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, która jest niezwykle „in-
nowacyjna”, nawet jak na standardy, do których przyzwyczaił nas obecny rząd, 
ponieważ jednym aktem prawnym dewastowane są 2 sektory: edukacji oraz 
samorządu.

Zastanawiałem się, jakie zmiany w niniejszej ustawie zaproponować, po-
nieważ nie do przyjęcia są moim zdaniem np. następujące rozwiązania. 
Zaproponowana zmiana w art. 55 prawa oświatowego, opisująca procedurę 
wdrażaną wobec dyrektora szkoły lub placówki, który nie zrealizuje zaleceń 
nadzoru pedagogicznego, ogranicza uprawnienia organu prowadzącego, czyli 
samorządu, przenosząc jego uprawnienia w zakresie zmian personalnych na 
organ nadzoru pedagogicznego, ponieważ, jeżeli organ prowadzący nie dokona 
odwołania, „powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki wygasa”.

Wprowadzona zmiana art. 62 prawa oświatowego zakłada kolejne ograni-
czenie uprawnień organu prowadzącego, kolejny raz na rzecz nadzoru peda-
gogicznego. Według obecnie obowiązujących przepisów szkołą może kierować 
osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ 
prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
Po proponowanej nowelizacji powołanie takie będzie uzależnione od pozytyw-
nej opinii organu nadzoru pedagogicznego.

Idźmy dalej: kolejne artykuły to dalsze wzmocnienie pozycji kuratora wzglę-
dem samorządu. Teraz powierzenie stanowiska jest w gestii organu prowadzą-
cego w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego. Po nowelizacji będzie 
obowiązek uzyskania przez organ prowadzący pozytywnej opinii kuratora.

Art. 1 ust. 7 pkt b ustawy to prawdziwa „perełka”. Proponowana zmiana do-
tyczy składu komisji konkursowej w procedurze wyłaniania kandydata na sta-
nowisko dyrektora, art. 63 ust. 14. Nowelizacja zakłada zwiększenie puli głosów 
nadzoru pedagogicznego do 5 niezależnie od tego, ilu przedstawicieli faktycznie 
będzie brało udział w naradach komisji. Tak więc uprawnienie do oddania głosu 
w imieniu 5 przedstawicieli przysługiwać będzie przedstawicielowi kuratora, 
nawet jeśli sam jeden pojawi się na konkursie. Ale, co ciekawe, w przypadku 
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pozostałych członków komisji będzie obowiązywała zasada: jeden przedstawi-
ciel – jeden głos.

Nowelizacja dotyczy również powierzenia stanowiska dyrektora na okres 
krótszy niż 5 lat, lecz nie krótszy niż 1 rok – art. 63 ust. 21. Obecnie decyzja or-
ganu prowadzącego nie wymaga konsultacji z organem nadzoru pedagogicznego 
– jedynie w uzasadnionych przypadkach. Nowelizacja zakłada obowiązek uzy-
skania przez organ prowadzący „pozytywnej opinii” nadzoru pedagogicznego.

W art. 1 ust. 10 ustawy wprowadza się kolejne zmiany rozszerzające prero-
gatywy nadzoru pedagogicznego w bardzo newralgicznej kwestii, czyli działal-
ności na terenie szkół stowarzyszeń. Według obecnie obowiązujących przepisów 
dyrektor szkoły wydaje decyzję na podstawie art. 86, ust. 2 „po uzgodnieniu 
warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły 
lub placówki i rady rodziców”. Według proponowanej zmiany to kurator będzie 
decydował, która organizacja może działać na terenie szkoły. Dyrektor będzie 
musiał uzyskać jego pozytywną opinię. Nie mam wątpliwości, jak będzie wy-
glądał pluralizm à la minister Czarnek.

I zbierając w całość powyższe uwagi, doszedłem do przekonania, że nie ma 
sensu naprawiać czegoś, co z założenia jest wadliwe oraz szkodliwe. Rekomenduję 
odrzucenie omawianej ustawy w całości.

Analizując proponowaną nowelizację, doszedłem do wniosku, że gdyby nie 
to, że w PRL parlament był jednoizbowy i nie było Senatu, to pomyślałbym, że 
przenieśliśmy się w czasie. Jest to ustawa cofająca szkołę w rozwoju, odbierająca 
samorządom ich kompetencje i przede wszystkim zorientowana na ideologiza-
cję oświaty w szowinistycznym stylu reprezentowanym przez obecnego mini-
stra edukacji narodowej. Tą ustawą uderzacie w fundamenty edukacji naszych 
dzieci, kneblujecie usta nauczycielom, związujecie ręce rodzicom. Tego chcecie? 
Dlaczego głosujecie za tą ustawą? Bo uważacie, że szkoła ma służyć państwu, 
a nie dziecku. Bo uważacie, że lepiej od rodziców wiecie, jak oni mają wycho-
wywać swoje dzieci. Bo w waszych szeregach wciąż żywy jest sentyment, aby 
państwo za pomocą kuratorów oświaty wychowywało obywateli. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Ryszarda Majera  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Polityka oświatowa jest jednym z kluczowych zadań państwa. Wszelkie zmia-

ny w tym zakresie należy podejmować z troską, przede wszystkim o dobro ucznia 
oraz o skuteczność jego kształcenia i wychowania. Tak dzieje się w przypadku 
niniejszej ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych in-
nych ustaw. Do najważniejszych elementów obecnego przedłożenia ustawowe-
go należą:

— modyfikacja przepisów regulujących działalność oddziałów przygotowa-
nia wojskowego oraz rekrutację do tych oddziałów i szkół prowadzonych przez 
ministra obrony narodowej;

— wprowadzenie możliwości dowożenia uczniów do szkół i placówek w sy-
tuacjach innych niż te, w których na gminie ciąży ustawowy obowiązek w tym 
zakresie;

— umożliwienie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny wystąpie-
nie do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dy-
rektora szkoły lub placówki w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia, jeżeli 
dyrektor szkoły lub placówki nie zrealizuje w wyznaczonym terminie zaleceń 
wydanych w wyniku czynności nadzoru pedagogicznego; w przypadku gdy or-
gan prowadzący szkołę lub placówkę nie odwoła dyrektora szkoły lub placówki 
w określonym terminie, powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki 
wygaśnie po upływie 14 dni od dnia otrzymania wniosku;

— wprowadzenie wymogu uzyskania pozytywnej opinii organu sprawu-
jącego nadzór pedagogiczny w przypadku powierzania stanowiska dyrektora 
szkoły lub placówki oraz powoływania na to stanowisko, jeżeli: a) organ prowa-
dzący szkołę lub placówkę powołuje na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki 
osobę niebędącą nauczycielem, b) do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły 
lub placówki nie zgłosi się żaden kandydat, c) prowadzący szkołę lub placówkę 
powierza stanowisko dyrektora szkoły lub placówki na okres krótszy niż 5 lat 
szkolnych, ale nie krótszy niż jeden rok szkolny;

– wprowadzenie wymogu uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska kierow-
niczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia w przypadkach szczegól-
nie uzasadnionych;

– umożliwienie tworzenia szkół filialnych podporządkowanych publicznym 
szkołom artystycznym realizującym wyłącznie kształcenie artystyczne, prowa-
dzonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa na-
rodowego albo przez jednostki samorządu terytorialnego za zgodą tego ministra;

– zmiana zasad dotyczących działania w szkole lub placówce stowarzyszeń 
i innych organizacji; w przypadku gdy reguły działalności stowarzyszenia lub 
innej organizacji na terenie szkoły lub placówki będą przewidywały prowadzenie 
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zajęć z uczniami, zajęcia te będą mogły być prowadzone pod warunkiem uzy-
skania pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki 
artystycznej oraz placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okre-
sie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – specjalistycznej 
jednostki nadzoru;

– określenie przesłanek umożliwiających zlikwidowanie szkoły publicznej;
– modyfikacja rozwiązań w zakresie procedury łączenia w zespół szkół lub 

placówek niebędących szkołami lub placówkami artystycznymi lub włączenia 
do zespołu szkoły lub placówki niebędącej szkołą lub placówką artystyczną, pro-
wadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poprzez wprowadzenie 
wymogu uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w tym zakresie;

– wprowadzenie rozwiązań dotyczących organizowania i prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie zawiesze-
nia zajęć stacjonarnych w przedszkolach, szkołach i placówkach;

– wprowadzenie zmian w zakresie organizacji indywidualnego obowiąz-
kowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania 
oraz kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w podmiotach leczniczych;

– wzmocnienie nadzoru nad szkołami niepublicznymi poprzez wprowadze-
nie możliwości wydania polecenia osobie prowadzącej niepubliczną szkołę lub 
placówkę w celu umożliwienia wykonania czynności z zakresu nadzoru peda-
gogicznego w tej szkole lub placówce.

W każdym z aspektów omawianej ustawy najważniejsze jest dobro dziecka 
i skuteczne sprawowanie władzy rodzicielskiej, które szkoła powinna uzupeł-
niać i wspierać. W związku z tym ustawa zasługuje na wsparcie i apeluję o jej 
przyjęcie. Jest to dobre rozwiązanie dla polskiej szkoły.
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Przemówienie senator Ewy Mateckiej  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Ustawy takie jak przedłożona nowelizacja prawa oświatowego, znana po-
wszechnie jako lex Czarnek, to coś więcej niż tylko szkodliwe zapisy prawne, 
które cofają polską szkołę do struktur znanych z poprzedniego ustroju. To zja-
wisko nieporównanie szersze, które na długo przed uchwaleniem przez Sejm 
RP rzeczonej nowelizacji poczyniło już znaczne szkody w polskiej oświacie. Co 
jednak najgorsze, jest zapowiedzią czy wręcz gwarancją dalszej dewastacji.

Mowa tu przede wszystkim o zastraszaniu nauczycieli i dyrektorów szkół, 
którzy dziś boją się nawet wypowiadać publicznie w obawie przed konsekwen-
cjami ze strony kuratorów. W rozmowach nieoficjalnych rysują jednak prze-
rażający obraz zideologizowanej szkoły, która posłusznie wykonuje odgórne 
instrukcje. Nie ma w niej miejsca na pielęgnowanie indywidualności, na sa-
modzielność czy swobodę intelektualną. Taka szkoła wpajać może jedynie au-
tomatyzm zachowań społecznych, bezrefleksyjne podejście do rzeczywistości, 
a w konsekwencji bierną służalczość wobec systemu. Nie wolno nam zapomi-
nać, że taki model edukacji w żaden sposób nie wykształci i nie wychowa ludzi 
rozumiejących idee wolności i potrafiących funkcjonować w świecie wartości 
demokratycznych. To prosta droga do stworzenia ksenofobicznego pokolenia, 
które wszelką odmienność i różnorodność traktować będzie jako element wro-
gi, stanowiący zagrożenie dla mentalnie ciasnej, nacjonalistycznej wspólnoty.

Podobnie jak w PRL wszechwładny kurator będzie cenzorem wypowiedzi 
artystycznej, zaciekłym wrogiem edukacji równościowej czy wolnościowej, 
a wreszcie będzie mógł nawet głosić treści ideologiczne sprzeczne z wiedzą na-
ukową. Wyrazistą zapowiedzią takiego stanu rzeczy jest choćby działalność pro-
mowanej przez ministra Czarnka kurator Nowak z Małopolski. I nie jest nawet 
największym problemem fakt, że małopolska kurator w swych wypowiedziach 
i decyzjach kompromituje się publicznie. Znacznie gorsze wydaje się to, że nie 
ponosi żadnych konsekwencji za swoją szkodliwą działalność. Przeciwnie – wy-
daje się całkowicie bezpieczna i nieusuwalna, jako karna realizatorka progra-
mowego procesu ideologizacji polskiej szkoły. 

Jeśli ludzie tego pokroju otrzymają na mocy proponowanej ustawy jeszcze 
większą władzę, to upadek edukacji w naszym kraju będzie nie tylko nieuchron-
ny, lecz także praktycznie natychmiastowy. Nauczyciele, i to najczęściej najlepsi, 
już od ponad roku masowo odchodzą ze szkół. Jak dowiedzieliśmy się ostatnio 
z kolejnych maili ministra Dworczyka, stali się ofiarami programowej dyskre-
dytacji i poniżania przy pomocy sterowanej mowy nienawiści w tzw. mediach 
narodowych. Nietrudno przewidzieć, że skończy się to kolejną falą nauczycieli 
porzucających swą profesję.

Jeśli istnieje jakakolwiek szansa zawrócenia polskiej szkoły z równi pochyłej, 
na jakiej umieścił ją rząd PiS, pierwszym krokiem powinno być odrzucenie tej 
arcyszkodliwej ustawy. Musimy tu, w Senacie, dać jasny i jednoznaczny sygnał 
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całemu środowisku oświatowemu, że jesteśmy po ich stronie i nie godzimy się na 
zastraszanie, ideologizację i ciasne horyzonty w centralnie sterowanej edukacji. 

Wystarczy tylko sięgnąć pamięcią w przeszłość, a okaże się natychmiast, że 
niechlubne wyróżniki szkoły znanej z okresu PRL są dziś fundamentem pomysłu 
ministra Czarnka na polską oświatę. Przypomnijmy je sobie: to wszechwładza 
kuratora zamiast autonomii szkoły, nachalna indoktrynacja w miejscu wolności 
światopoglądowej, to brak edukacji równościowej i wolnościowej, ograniczenie 
dostępu dla organizacji pozarządowych, nauczanie historii podporządkowane 
rządowej propagandzie, to również dotkliwe represje wobec niepokornych na-
uczycieli i dyrektorów, tłamszenie przejawów indywidualności na rzecz wycho-
wania ujednoliconych mas i wreszcie silnie zideologizowany kanon szkolnych 
lektur.

Łatwo wyobrazić sobie, co nastąpi, jeśli nie powstrzymamy tego rozpędzo-
nego już procesu powrotu do słusznie minionej przeszłości.

Chichot historii zmieni się wówczas w głośny i drwiący rechot dyktatury.
Nie takiej edukacji, nie takiej szkoły chcemy dla naszych wnuków. Szkoła 

ma być oknem na świat. Szkoła ma ukształtować młodego człowieka gotowego 
do dialogu, szanującego i rozumiejącego różnorodność. Szkoła ma wyposażyć 
młodego człowieka w szerokie kompetencje, które pozwolą mu bezproblemowo 
funkcjonować w zróżnicowanym wielokulturowym świecie.

Lex Czarnek nie jest w żadnej mierze tego gwarantem.
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Przemówienie senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Najsilniejszą bronią dyktatora i oprawcy jest kontrola. Właśnie tym jest mi-
nister Czarnek – oprawcą polskiej edukacji. Potrzebuje pełnej kontroli nad sys-
temem, ponieważ w żaden inny sposób nie jest w stanie przekonać dyrektorów 
szkół do wdrażania jego pseudonaukowych poglądów. Samodzielnie myślący 
dyrektor jest zagrożeniem dla reżimu, który chce ograniczyć dostęp do rzetel-
nej wiedzy. Wiadomo przecież, że ciemnym ludem łatwiej się rządzi. Łatwiej się 
rządzi również ludźmi, którzy nie mają dostępu do edukacji seksualnej i z tego 
powodu nie są w stanie samodzielnie decydować o przyszłości swojej rodziny.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw 
jest elementem ciągu technologicznego służącego formowaniu nowego człowie-
ka, „prawdziwego” Polaka, słuchającego, co władza ma do powiedzenia na temat 
jego życia i realizującego jej wskazania. Absolwent „szkoły Czarnka” ma spełniać 
3 warunki: być wierny władzy, posłuszny i bezkrytyczny. A nad jego formowa-
niem się ma czuwać wszechwładny kurator.

Obecnie – w niewątpliwie trudnych dla polskiej szkoły czasach – to dyrek-
torzy są ostatnim bastionem walki z systemem, który nie bierze jeńców. Tylko 
oni dotychczas byli w stanie powstrzymać zapędy władzy do decydowania o każ-
dym aspekcie edukacji naszych dzieci. Ustawą chce się ich ubezwłasnowolnić. 
Ubezwłasnowolnić chce się również rodziców poprzez decydowanie, czego ich 
dzieci mogą się uczyć na zajęciach dodatkowych, a czego nie. Jedyne organi-
zacje, które będzie wolno zapraszać do szkół, to Ordo Iuris i inne krzewiące 
„jedynie słuszne” idee. Mamy już konkretny przykład – listę organizacji „wyso-
ce szkodliwych”, którą przekazała posłom kurator Nowak. Znalazły się na niej 
m.in. Amnesty International, Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego, Związek 
Nauczycielstwa Polskiego, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu oraz Fundacja 
Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej kochani”, Fundacja 
„Dajemy dzieciom siłę”, prowadząca telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. 
Gdyby to nie było tragiczne, można byłoby się uśmiechnąć. Ale nikomu nie jest 
do śmiechu. A szczególnie nie jest do śmiechu polskim nauczycielom, rodzicom 
i dzieciom.

Nie pozwólmy, by oprawca polskiej edukacji przejął całkowitą kontrolę nad 
przyszłością naszych dzieci. Nie zakładajmy nauce kagańca.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 36. posiedzenia Senatu

271

36. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 20 stycznia oraz 4 lutego 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debatujemy dziś nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz 

niektórych innych ustaw, która umożliwia organowi sprawującemu nadzór pe-
dagogiczny wystąpienie do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnio-
skiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki w czasie roku szkolnego bez 
wypowiedzenia. Debatujemy nad ustawą, która wprowadza wymóg uzyskania 
pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku po-
wierzenia stanowiska dyrektora szkoły oraz powoływania na to stanowisko 
oraz wymóg uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedago-
giczny w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie 
roku szkolnego bez wypowiedzenia, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, 
wprowadza zmianę zasad dotyczących działania w szkole stowarzyszeń i innych 
organizacji, określa przesłanki umożliwiające zlikwidowanie szkoły publicznej, 
wzmacnia nadzór nad szkołami niepublicznymi.

Zmiany te tak daleko ingerują w funkcjonowanie samorządu lokalnego 
i szkół, że nie powinny w XXI w. znaleźć się w ustawie proponowanej przez 
rząd w państwie demokratycznym. Ustawa bez uzasadnionych podstaw zakłada 
pozbawienie gmin i powiatów samodzielności w kluczowych elementach zaspo-
kajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Ustawa 
zawiera postanowienia rażąco sprzeczne z art. 171 Konstytucji RP oraz art. 3, 4 i 8 
Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, bowiem bezprawnie czyni z kuratora 
oświaty organ nadzoru nad samorządem terytorialnym. Przyznane kuratorowi 
kompetencje obejmują kluczowe elementy zadań własnych gminy: powierzenie 
stanowisk kierownikom jednostek organizacyjnych gminy i wygaszanie ich po-
wierzenia oraz decydowanie o zakresie obligatoryjnego finansowania zadania 
własnego dotyczącego m.in. liczby szkół, które dana jednostka jest obowiązana 
prowadzić. Kurator nie ponosi przy tym żadnej odpowiedzialności za te decyzje, 
zmuszając gminy do nieracjonalnej gospodarki finansami publicznymi.

Wprowadzone rozwiązania spowodują ucieczkę samorządów, w porozumie-
niu z dyrektorami szkół, do organizacji wszelkich zajęć pozalekcyjnych poza 
szkołą, np. w domach kultury, w domach pomocy społecznej, w bibliotekach, 
które nie podlegają ministerstwu, lub wprowadzą do szkół organizacje, które 
będą jedynie wynajmować pomieszczenia szkolne po zajęciach lekcyjnych. Tak 
zrobią świadome samorządy oraz dyrektorzy. Część dyrektorów szkół, z którymi 
miałem okazję rozmawiać, nie wprowadzi do swoich szkół żadnych organizacji 
czy stowarzyszeń i nie będzie nic organizować. Dyrektorzy organizację pracy 
szkoły dopasują do realizacji jedynie podstawy programowej, bo po co się nara-
żać nadzorowi kuratora. Przeczekają te zmiany – jeśli oczywiście wejdą w życie 
– i będą liczyć na lepsze czasy, bo przecież takie muszą nastąpić.
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Omawiane dzisiaj zmiany spowodują całkowite ubezwłasnowolnienie dy-
rektorów szkół i placówek – ich status i pozycja społeczna staną się tylko iluzo-
ryczne. Można zapytać pana ministra, jak w tym kontekście mają się projekty 
systemowe realizowane od wielu lat w Ośrodku Rozwoju Edukacji, pod nad-
zorem ministerstwa, dotyczące m.in.: modeli kształcenia i wspierania kadry 
kierowniczej systemu oświaty, doskonalenia nauczycieli, zarządzania oświatą, 
projektu „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowo-
czesnej szkoły”, i wielu innych, na realizację których Polska uzyskała kilkaset 
milionów złotych. Zmiany w systemie edukacji już od kilku lat zmierzają w prze-
ciwnym kierunku. Można zatem stwierdzić, że wszystkie te środki zmarnowa-
liśmy i doprowadziliśmy do frustracji tych, którzy w szkoleniach brali udział.

Te ostatnie zmiany doprowadzą do sytuacji, że sprawdzą się informacje 
docierające z wielu szkół o tzw. pełzającym strachu na korytarzach szkolnych 
i o tym, że szkoła stoi nad przepaścią, że nakłada się na nią kagańce i że ustawa 
lex Czarnek może cofnąć polską szkołę o dekady i na dekady, a urzędniczy pod-
pis kuratora będzie blokował każdą aktywność czy kreatywność.

Nie mogę poprzeć rozwiązań prawnych zaproponowanych w tej ustawie. 
Będę głosował za odrzuceniem jej w całości. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Marka Pęka  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nowelizacja ustawy o prawie oświatowym jest działaniem bardzo potrzeb-

nym w obecnym czasie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku swoich rzą-
dów kładzie duży nacisk na wsparcie dzieci i ich rodziców. Wprowadziliśmy 
m.in. dodatek 500+, który był torpedowany przez polityków opozycji jako coś 
kompletnie absurdalnego, co doprowadzi gospodarkę do ruiny, a – jak się oka-
zuje – zdecydowana większość polskich rodzin pozytywnie ocenia ten program 
i potwierdza, że wpłynął na poprawę jakości ich życia. Ponadto wprowadziliśmy 
dodatek do wyprawki szkolnej w kwocie 300 zł – tak samo atakowany, a jedno-
cześnie będący wsparciem dla rodzin.

Nowelizacja ustawy o prawie oświatowym jest kolejnym krokiem w kierun-
ku ochrony i wsparcia dzieci. Zmiany, jakie wprowadzamy, są wynikiem mery-
torycznych i wyczerpujących konsultacji rządu z nauczycielami, dyrektorami 
oraz rodzicami. Założeniem rządu było umożliwienie rodzicom posiadania re-
alnego wpływu na to, kto i jakie treści przekazuje ich dzieciom w trakcie ich 
pobytu w szkole. Szkoła nie może być miejscem, w którym dokonuje się mani-
festacji politycznych. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie miejsca, które ma 
kształtować i rozwijać dzieci i młodzież, do prowadzenia działań politycznych. 
Docierające sygnały i informacje o prowadzonych w szkołach prelekcjach przez 
rozmaite organizacje, mające negatywny wpływ na prawidłowy i niezakłócony 
indoktrynacją rozwój dzieci i młodzieży, tylko potwierdzają słuszność i potrzebę 
wprowadzenia tych zmian.

Całkowicie niezrozumiałe dla mnie są te krzyki opozycji i zaprzyjaźnionych 
z nią organizacji. Skoro politycy opozycji deklarują, jak ważne są dla nich polskie 
dzieci i ich rozwój, to dlaczego widzą jakiś problem w tym, ażeby w myśl noweli-
zacji organizacje chcące prowadzić w szkołach zajęcia najpierw przedstawiały do 
publicznej wiadomości ich program i zakres. Pamiętajcie państwo, że to przede 
wszystkim rodzice są odpowiedzialni za rozwój swoich dzieci i to oni powinni 
mieć prawo wyboru, czy ich dziecku mają być przedstawiane dane treści czy nie.

Kolejną sprawą jest zwiększenie nadzoru kuratora oświaty nad placówkami 
i pedagogami. Przypomnę, że nie wprowadza to żadnych nowości w działaniach 
kuratora, a jedynie poszerza ich zakres. Ważną kwestią jest to, aby kuratorzy 
mieli podobne do prezydenta czy burmistrza uprawnienia w stosunku do dy-
rektorów łamiących prawo. Aktualnie prezydent czy burmistrz może odwo-
łać dyrektora szkoły ze stanowiska, gdy jego działania są niezgodne z prawem. 
Ustawa przyznaje podobne uprawnienie kuratorowi, a pamiętajmy, że to kura-
tor nadzoruje szkoły pod względem dydaktyczno-wychowawczym. Samorządy 
tracą bezpośredni i wyłączny wpływ na edukację. I to jest jeden z poważniej-
szych powodów, dla których opozycja tak agresywnie przeciwstawia się propo-
nowanej ustawie.
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Ponadto wzmocniliśmy finansowanie oświaty. Jednym z filarów tego finan-
sowania jest subwencja oświatowa. W roku budżetowym 2022 wyniesie ona 
aż 53 miliardy zł. W stosunku do kwoty z 2015 r. subwencja oświatowa wzro-
sła o 13 miliardów zł, tj. o 30,2%! Kolejnym filarem wsparcia finansowego jest 
wprowadzony Polski Ład. Łączny nakład na element Polskiego Ładu „Przyjazna 
szkoła i kultura na nowy wiek” ma w latach 2021–2030 wynieść 64,8 miliarda zł.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych 

innych ustaw zmierza do wzmocnienia roli organu sprawującego nadzór peda-
gogiczny, w tym w szczególności kuratora oświatowego. Wprowadzane przepisy 
zmierzają do wprowadzenia nowych oraz zmiany dotychczasowych rozwiązań, 
dotyczących m.in. dowożenia uczniów do szkół i placówek, oddziałów przygoto-
wania wojskowego, powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz 
powoływania na to stanowisko. Tak więc wśród zapisów w nowelizacji znaleźć 
można wiele istotnych informacji dotyczących postępowania dyrektora w wyżej 
wymienionych sprawach.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z prowadzeniem zajęć przez stowarzysze-
nia, dyrektor będzie miał obowiązek w ciągu 2 miesięcy przed ich rozpoczęciem 
przeprowadzić pełen szczegółowy wywiad, który pozwoli na ustalenie ich celu 
w oparciu o sprawdzenie materiałów. Konspekt ten będzie musiał zostać opatrzo-
ny pozytywną opinią kuratora, który to będzie miał na wykonanie tego zadania 
miesiąc. Ponadto, by uczniowie mogli wziąć udział w zajęciach dodatkowych, 
niezbędna będzie do tego zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, niezależ-
nie od wieku – czy będzie to uczeń niepełnoletni, czy też ten, który osiągnął już 
pełnoletniość. By nie dochodziło do nadwyrężeń i łamania nowych wytycznych, 
kuratorzy będą mogli wzywać dyrektorów placówek do wyjaśnień, a ponadto 
w skrajnych przypadkach zawnioskować o ich odwołanie. Kuratorzy będą mogli 
również przeprowadzać wzmocniony nadzór nad placówkami niepublicznymi, 
co obecnie było mocno utrudnione.

Reasumując: nowela prowadzi do wzmocnienia roli kuratora, wyposażenia 
go w dodatkowe narzędzia do kontrolowania w sposób szerszy szkół publicznych 
oraz tych niepublicznych.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do niniejszej nowelizacji: „Konstytucyjnym 
obowiązkiem władz publicznych jest zapewnienie obywatelom powszechnego 
i równego dostępu do wykształcenia. W ustawie zasadniczej dostrzeżona została 
waga nadzoru pedagogicznego nad szkołami oraz potrzeba ustawowego okre-
ślenia jego zasad. Organy sprawujące nadzór pedagogiczny, w szczególności ku-
ratorzy oświaty, pełnią więc niezwykle ważną rolę w systemie oświaty. Organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny, który dysponuje odpowiednimi narzędziami 
i wyspecjalizowaną jednostką, jest obowiązany do szczególnej dbałości o wła-
ściwą jakość szeroko pojętej edukacji (kształcenie, wychowanie i opieka) oraz 
jej badania i oceniania”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Wojciecha Ziemniaka  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Oto najważniejsze zmiany wprowadzane ustawą o zmianie ustawy – Prawo 
oświatowe oraz niektórych innych ustaw, tzw. lex Czarnek.

Najpierw kwestia kuratora. Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek – nie 
później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowa-
rzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania 
na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowa-
nych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla dzia-
łań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator będzie miał 30 dni na 
wydanie opinii. Kurator będzie mógł wyrazić negatywną opinię, jeżeli uzna, 
że treści proponowane przez organizację pozarządową nie są właściwe dla 
dzieci i młodzieży.

Dlaczego ta zmiana jest zła? W wyniku tych propozycji kurator stanie się 
swoistym „nadrodzicem”. Rodzicom zostanie odebrany wpływ na organiza-
cję zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Obecnie, by dziecko mogło wziąć udział 
w zajęciach, potrzebna jest zgoda rodziców. Rodzice mają więc kontrolę nad 
tym, w jakich zajęciach bierze udział ich dziecko. Sami mogą występować z ini-
cjatywą organizacji różnego rodzaju zajęć. Lex Czarnek sprawia, że kurator 
będzie mógł zignorować opinie rodziców i storpedować inicjatywy ich oraz 
nauczycieli. Dlaczego to jest złe?

Po pierwsze, zajęcia pozalekcyjne są uzupełnieniem zajęć szkolnych. 
Prowadzone są z ekspertami z różnych dziedzin. Stanowią ważne ogniwo roz-
woju dzieci w szkole. Kurator będzie mógł takie zajęcia zablokować, kierując się 
przesłanką dobra uczniów. To, co jest dobre, definiuje władza PiS. Oznacza to, 
że władza chce sobie wychowywać nowych obywateli, wchodząc w kompetencje 
rodziców. Ryszard Terlecki sam powiedział, że podstawowym celem edukacji 
jest wychowanie do patriotyzmu, bo patriotyzm jest gwarancją głosowania 
w wyborach. Dopytywany, czy patriotami są tylko ci, którzy głosują na PiS, 
odpowiedział: „To jest trudne pytanie. Powiedziałbym tak: oczywiście, mogą 
nie głosować czy głosować na inne partie, ale jeżeli naprawdę chcą pomyślno-
ści dla Polski, to powinni głosować na Prawo i Sprawiedliwość”.

Po drugie, władza zyskuje pełną kontrolę nad tym, jakie organizacje wcho-
dzą do szkół. Oznacza to, że wpuszczane będą tylko te przychylne władzy, któ-
re będą przekazywać treści tylko i wyłącznie pozytywne dla władzy. To nic 
innego jak PRL w wydaniu konserwatywnym.

Po trzecie, w dobie pandemii COVID-19 i okresowego zamykania szkół 
planowanie z takim wyprzedzeniem będzie bardzo utrudnione. Oznacza to 
w praktyce, że zajęcia prawdopodobnie nie będą dochodzić do skutku i będą 
odwoływane.

Po czwarte, naciski będą wywierane szczególnie na szkoły w mniejszych 
ośrodkach, takie jak te w powiecie kościańskim. W większych miastach, jeśli 
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zajęcia będą blokowane przez kuratorów, młodzież ma większe możliwości 
uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach w swoim czasie wolnym. W ma-
łych miastach takich możliwości jest mniej. Jest również większa presja śro-
dowiskowa i możliwość zastraszania rodziców i nauczycieli.

Teraz o kwestii dyrektora. W projekcie zapisano, że jeśli dyrektor szko-
ły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora 
oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. 
Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do 
organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora 
w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Dlaczego ta zmiana jest zła? Państwo PiS, jeżeli chodzi o walkę z prawdzi-
wymi problemami, jest słabe. Nie walczy z pandemią, drożyzną i innymi pro-
blemami. Chce jednak wszystko kontrolować. Ta władza nie znosi sprzeciwu. 
A jeżeli ktoś się sprzeciwia bądź robi coś nie po myśli władzy, to nagle okazuje 
się, że ta władza działa bardzo sprawnie i szybko. Tak było w Czempiniu, gdy 
burmistrz Konrad Malicki zalecił rodzicom, aby na tydzień przed feriami zo-
stawili dzieci w domu, by uczyły się zdalnie. Kontrola z kuratorium zjawiła 
się już we wtorek w następnym tygodniu. Jest to metoda rządzenia strachem 
i niepewnością.
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Oświadczenie złożone 
przez senator Halinę Biedę

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej w związku z pismem z dnia 14 grud-

nia 2021 r. Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną skierowanym do Pana Ministra zwracam się z prośbą o rozpatrze-
nie sprawy w nim poruszanej, a mianowicie o wprowadzenie zmian umożliwia-
jących wzrost wielkości finansowania zadań oświatowych dla szkół i placówek 
niepublicznych.

Prowadzone przez osoby prawne szkoły i placówki niepubliczne dla dzieci 
z niepełnosprawnościami często funkcjonują tylko i wyłącznie na podstawie 
środków finansowych otrzymanych z organu dotującego oraz pomocy finan-
sowej stowarzyszeń czy fundacji. W większości przypadków placówki te nie 
pobierają tzw. czesnego od rodziców bądź prawnych opiekunów.

Zwiększenie dotacji poprzez proponowaną przez stowarzyszenie zmianę 
algorytmu podziału subwencji oświatowej w rzeczywistości mogłoby mieć re-
alny wpływ na wysokość wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w ta-
kich placówkach.

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać o ogromnej odpowiedzialności i odda-
niu nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami. Specyfika ich 
pracy wymaga szerokiej wiedzy merytorycznej i metodycznej, ciągłego dosko-
nalenia warsztatu pracy, ale też dużej odporności psychicznej oraz szczególnej 
odpowiedzialności i odporności na stres. W pracy z dzieckiem z niepełnospraw-
nością zasadnicze znaczenie ma współdziałanie środowiska wychowawczego. 
Jest to teren zazwyczaj bardzo trudny, wymagający szczególnego zaangażowa-
nia i poświęcenia.

Powyższe argumenty świadczą o konieczności zatrudniania w szkołach i pla-
cówkach dla dzieci z niepełnosprawnościami nauczycieli z najlepszymi kwali-
fikacjami, ogromną wiedzą i wyjątkową empatią w celu zapewnienia dzieciom 
najlepszych warunków rozwoju i kształcenia. W ślad za tym powinno iść jednak 
godziwe wynagrodzenie, które będzie odzwierciedlało zakres wykonywanych 
obowiązków i będzie motywacją do dalszej pracy.

Halina Bieda
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracają się do mnie samorządowcy z prośbą o złożenie interpelacji w kwe-

stii analizy tematu dotyczącego potrzeby zmian w przepisach regulujących 
zasady funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i mło-
dzieżowych ośrodków socjoterapii w Polsce. Proszą o zmiany legislacyjne w sto-
sownych przepisach i dokumentach w szczegółowo opisanej dalej sprawie.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki socjote-
rapii borykają się ze znacznymi trudnościami związanymi ze zbyt niskim po-
ziomem finansowania kosztów pobytu wychowanków w prowadzonych przez 
nie internatach.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie zawiera tylko jedną wagę – P59 – dla 
wychowanków internatu bez względu na stopień niepełnosprawności intelek-
tualnej (w przypadku uczniów są 2 wagi uwzględniające ich niepełnosprawność 
intelektualną, które pokrywają faktyczne koszty).

Ze względu na stopień niepełnosprawności liczebność w grupach jest zróż-
nicowana. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym grupy dla wycho-
wanków z niepełnosprawnością lekką mogą liczyć do 16 osób, grupy życia – do 
8 osób, grupy dla wychowanków autystycznych ze sprzężeniami – do 4 osób. 
W młodzieżowym ośrodku socjoterapii grupy mogą liczyć do 12 osób.

Ponieważ waga dla wszystkich wychowanków jest taka sama, naliczana sub-
wencja dla grupy wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym jest o 50% niższa, a dla grupy wychowanków 
autystycznych ze sprzężeniami – o 75% niższa niż dla grupy wychowanków 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Koszty utrzymania grupy zarówno wychowanków z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, jak i wychowanków z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym lub grupy wychowanków 
autystycznych ze sprzężeniami są porównywalne.

Kolejne różnice w kosztach funkcjonowania tego typu placówek generowane 
są przez internaty. Utrzymanie grupy w internacie, tak w SOSW, jak i w mło-
dzieżowym ośrodku socjoterapii (czego wymaga konieczność ciągłości prowa-
dzonej socjoterapii) jest wyższe ze względu na pobyt wychowanków przez 7 dni 
w tygodniu. Zgodnie z rozporządzeniem opiekę nocną również muszą pełnić 
wychowawcy pedagogiczni, co znacznie zwiększa koszty.

W związku z nasileniem się zjawiska wzrostu liczby grup w internacie, któ-
rych wychowankowie są niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym, coraz większą liczbą dzieci z autyzmem i sprzężeniami 
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oraz jednoczesnym spadkiem liczby grup, których wychowankowie są niepeł-
nosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, nastąpił znaczny wzrost kosztów 
utrzymania grup. Dlatego też subwencja oświatowa naliczana wg jednakowej 
wagi na wszystkich wychowanków, bez względu na stopień niepełnosprawności 
intelektualnej, powoduje braki budżetowe.

Oto przykładowe naliczenie subwencji dla poszczególnych grup wychowaw-
czych wg obowiązującego rozporządzenia.

Grupa wychowawcza dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu lekkim (16 osób).

Subwencja: 16 osób x 5 985,52 zł (subwencja na 1 ucznia) x 6,5 (waga P59) = 
622 494,08 zł (rok).

Grupa wychowawcza dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu umiarkowanym i znacznym (8 osób).

Subwencja: 8 osób x 5 985,52 zł (subwencja na 1 ucznia) x 6,5 (waga P59) = 
311 247,04 zł (rok).

Grupa wychowawcza dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektual-
ną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem (4 osoby).

Subwencja: 4 osoby x 5 985,52 zł (subwencja na 1 ucznia) x 6,5 (waga P59) = 
155 623,52 zł (rok).

Grupa wychowawcza dla wychowanków zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (12 osób) – liczba godzin pracy wychowawców tygodniowo większa 
o 56, tj. ok. 2 etaty.

Subwencja: 12 osób x 5 985,52 zł (subwencja na1 ucznia) x 6,5 (waga P59) = 
466 870,56 zł (rok).

Przedstawionych wyliczeń dokonano na przykładzie Zespołu Placówek 
Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, w skład któ-
rego wchodzi min. SOSW i MOS.

Jedynie pełna grupa wychowawcza dla wychowanków z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu lekkim pokrywa faktycznie ponoszone koszty pracy 
wychowawców oraz obsługi i administracji. Braki wynikające z różnicy mię-
dzy kosztami faktycznymi a subwencją w pozostałych grupach spowodowane 
są naliczaniem subwencji oświatowej wg jednakowej wagi.

W wyniku tak dużych rozbieżności między naliczoną subwencją na poszcze-
gólne grupy wychowanków w internatach a faktycznymi kosztami ich utrzy-
mania pod znakiem zapytania stoi funkcjonowanie i dalszy byt SOSW i MOS 
oraz związane z tym problemy organów prowadzących. Nie trzeba uzasadniać, 
jak ważną rolę odgrywają młodzieżowe ośrodki socjoterapii oraz specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze w przystosowaniu niepełnosprawnych intelek-
tualnie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wychowanków do życia 
w społeczeństwie.

Reasumując: należałoby poruszony problem uwzględnić przy konstruowa-
niu rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej sub-
wencji ogólnej dla JST na przyszłe lata. Nieuwzględnienie problemu dotyczącego 
zmiany w sposobie naliczania subwencji na poszczególne grupy w internatach 
SOSW i MOS, które funkcjonują 7 dni w tygodniu, a których koszty utrzyma-
nia w rzeczywistości są zbliżone, stawia pod znakiem zapytania funkcjonowa-
nie tych placówek w najbliższej przyszłości. Z kolei przy wyliczaniu subwencji 
oświatowej powinny być brane pod uwagę zróżnicowane wagi uwzględniające 
stopień niepełnosprawności intelektualnej wychowanków internatów SOSW 
oraz większą liczbę godzin realizacji zajęć w MOS, które pokryłyby faktyczne 
koszty i zmniejszyłyby różnice w naliczanej subwencji na poszczególne grupy.
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Ponadto zmiany wymaga również zapis dotyczący subwencji na dziecko na-
liczanej dla poszczególnych placówek według stanu na dzień 30 września. Otóż 
nabór do szkół specjalnych trwa przez cały rok szkolny, a naliczona subwencja 
nie idzie za dzieckiem, które trafia do SOSW lub MOS po 30 września. Zostaje 
ona bowiem w placówce, w której dziecko rozpoczęło naukę w danym roku szkol-
nym. Fakt ten również zaniża wysokość subwencji, jaką w rzeczywistości mają 
do dyspozycji SOSW i MOS.

Interwencji legislacyjnej wymaga również kwestia partycypacji w kosztach 
kształcenia i wychowywania dzieci przez samorządy, które nie prowadzą tego 
typu placówek na swoim terenie, a dzieci z ich terenu korzystają z placówek pro-
wadzonych przez inne samorządy. Samorządy, które prowadzą takie placówki, 
każdego roku zmuszone są z własnego, nierzadko skromnego budżetu uzupeł-
niać zazwyczaj niedoszacowane subwencje celowe.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Borusewicza

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, ministra cyfryzacji 
Mateusza Morawieckiego

Panie Premierze!
Dotarły do mnie alarmujące informacje dotyczące uchodźców afgańskich, 

którzy zostali ściągnięci do Polski w ramach programu ochrony przed talibami.
W związku z tym proszę o informację, czy kieszonkowe dla nich rzeczywiście 

wynosi 70 zł miesięcznie, a na wyżywienie przeznaczanych jest 9 zł dziennie.
Czy nauka polskiego to w ich przypadku tylko 2 godziny tygodniowo?
Dużo młodzieży chce kontynuować studia, ale podobno ich dotychczasowe 

kwalifikacje nie są uznawane.

Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Borusewicza

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przedsiębiorcy sygnalizują mi, że w związku z tzw. Polskim Ładem popeł-

niono szereg błędów.
1. Obliczanie na potrzeby składki zdrowotnej przychodów bez uwzględnia-

nia kosztów – stracą na tym firmy handlowe, jeśli na koniec roku zostanie im 
towar, który sprzedadzą dopiero w roku przyszłym (nie uwzględnia się różnic 
remanentowych).

2. Od dochodu obliczanego na potrzeby składki zdrowotnej nie odlicza się da-
rowizny na działalność charytatywną, sponsorowanie kultury, nauki i sportu 
ani ulgi za złe długi.

Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi pytaniami przedsiębiorców proszę o interpretację 

przepisu dotyczącego dochodu poniżej 1% i w związku z tym płaceniem przez 
firmy kary, a tym samym dodatkowego kosztu.

Intencją każdej firmy są maksymalne dochody i zyski. Nie zawsze to się uda-
je, a w szczególności na początku działalności. Dodatkowo teraz niewyobrażalne 
i nie do kalkulacji są np. ceny energii i gazu. Jak mają to zrozumieć firmy, które 
ledwo wiążą koniec z końcem, a którym dokłada się co roku kolejne podatki? 
I dlaczego, skoro matematyka jest jedna, zwolnione z tego obowiązku są spółki 
Skarbu Państwa?

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o wytłumaczenie, jak mają prosperować przedsiębiorstwa w sytuacji, 

kiedy co chwilę nakłada się na nie nowe obowiązki.
Zmiana prawa podatkowego doprowadziła do chaosu. Podwyżki cen gazu 

i energii to tragedia dla wielu. Podatki lokalne – maksymalne stawki. ZUS i pła-
ca minimalna – absurd. PFRON – powielanie ZUS-u i przywileje dla nielicz-
nych. Zwolnienie płatne przez przedsiębiorcę do 35 dni, a więc 6 tygodni, i urlop, 
czyli kolejne 5 tygodni. Brak możliwości zaliczenia w koszty większości rzeczy, 
w tym samochodów (ciekawe, czy minister jeździ samochodem o wartości po-
niżej 150 tysięcy złotych), teraz leasing. Dodatkowy podatek w wysokości 4,9% 
i 9%, zwrot VAT w terminie 60 dni, drogie kredyty i wiele innych rzeczy, które 
ciężko wymieniać.

Myślę, że żaden urzędnik w Pana ministerstwie nie podjąłby się założenia 
i prowadzenia firmy.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę mi wytłumaczyć fenomen ulgi tzw. pałacowej.
1. Czy żeby skorzystać z odliczenia, trzeba mieć pałac, czy może to być każdy 

budynek wpisany do rejestru zabytków?
2. Czy wystarczy wydać drobną kwotę, np. 100 zł, aby potem odliczyć 500 ty-

sięcy od dochodu?
3. Czy odliczenie dotyczy tylko i wyłącznie tzw. pałacyku, czy może być łą-

czone z innymi rzeczami, jeżeli ww. pałacyk jest w zasobie firmy lub działalno-
ści jednoosobowej?

4. Czemu ma służyć ta ulga, tzn. jaka była intencja uchwalenia tego przepisu?
5. Czy to dotyczy posiadanych zasobów, czy też sytuacji, w której nabędzie 

się jakiś pałacyk w przyszłości?

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jest tyle zawirowań ze szczepieniami i ich przeciwnikami. Żal patrzeć, jak 

głupota i ciemnota wypierają naukę i medycynę. Uważam, że problem szczepień 
byłby rozwiązany, jeśli osoby niezaszczepione musiałyby zapłacić za szpital i le-
czenie, gdyby do niego doszło. Myślę, że problem szybko zostałby rozwiązany.

Przez osoby niezaszczepione ludzie skierowani na zabiegi albo z innymi cho-
robami muszą czekać lub umierają, nie doczekawszy się pomocy.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Artura Dunina

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele branży sklepikar-

skiej, którzy opierają swoją działalność na sprzedaży detalicznej na terenie pla-
cówek oświatowych. Po wprowadzeniu nauczania zdalnego ich branża mocno 
ucierpiała i wielu właścicieli nie może pokryć kosztów utrzymania działalności, 
co w wielu przypadkach grozi jej zamknięciem.

W związku z powyższym pytam: czy planowane jest uruchomienie wsparcia 
finansowego dla podmiotów z kodami PKD 47.11.Z i 47.19.Z w ramach ustawy 
z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1192) o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych ustaw?

Z wyrazami szacunku 
Artur Dunin 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Artura Dunina

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zgłosiła się Koalicja „Na pomoc niesamodziel-

nym” Związek Stowarzyszeń reprezentująca ponad 500 organizacji, instytucji 
oraz osób działających na rzecz niesamodzielnych i przewlekle chorych, któ-
rzy wspólnie pragną uzyskać informacje na temat zapowiadanego utworzenia 
centralnej wypożyczalni sprzętu wspomagającego, pielęgnacyjnego i rehabili-
tacyjnego. Obecnie nie ma żadnych informacji na temat powstania i sposobu 
funkcjonowania centralnej wypożyczalni.

W związku z powyższym kieruję do Pani Minister następujące pytania.
1. Jaki jest planowany termin powstania centralnej wypożyczalni sprzętu 

wspomagającego, pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego?
2. Jaki będzie szacowany koszt powstania i funkcjonowania wypożyczalni?
3. Czy na realizację tego zadania są zabezpieczone środki finansowe i w ja-

kiej kwocie?
4. Czy będzie funkcjonowała jedna centralna wypożyczalnia, czy będzie to 

centralna wypożyczalnia zrzeszająca już istniejące wypożyczalnie na poziomie 
lokalnym?

5. Jaki konkretnie sprzęt będzie podlegał wypożyczeniu?
6. Kto będzie finansował wypożyczenia?
7. W jaki sposób będzie prowadzony monitoring nad wypożyczeniami i sta-

nem sprzętu?
8. Kto będzie świadczył usługi w ramach centralnej wypożyczalni?
9. Skąd będą pozyskiwane sprzęty rehabilitacyjne, wspomagające 

i pielęgnacyjne?
10. Gdzie będą magazynowane sprzęty i w jaki sposób dostarczane będą do 

świadczeniobiorcy?
11. W jaki sposób sprzęty będą serwisowane i czy na czas serwisu lub napra-

wy będą wypożyczane sprzęty zastępcze?
12. Kto będzie odpowiedzialny za rozłożenie sprzętu, przeszkolenie świad-

czeniobiorcy w użytkowaniu lub doradzenie doboru odpowiedniego sprzętu?

Z wyrazami szacunku 
Artur Dunin 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Zygmunta Frankiewicza

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Pawła Szefernakera

Szanowny Panie Ministrze!
Docierają do mnie – zarówno bezpośrednio, jak i poprzez Komisję Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej – sygnały z jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym wprost od prezydentów, burmistrzów i wójtów, dotyczą-
ce problemów, jakie pojawiają się przy podejmowaniu działań zmierzających do 
realizacji zadań, na które jednostki te otrzymały wstępne promesy na podstawie 
decyzji komisji, którą kieruje Pan w KPRM.

Przedstawiciele j.s.t. zgłaszają wnioski w sprawie niektórych spośród tych 
problemów wprost do BGK, ale otrzymują odpowiedzi, że nie mogą one być roz-
patrzone z powodu sztywnych reguł, jakie wynikają z uchwały Rady Ministrów.

Problemy zgłaszane przez j.s.t. nie są jednak bagatelne. Wynikają wprost 
z bardzo dynamicznej sytuacji na rynku oraz z warunków czasowych i formal-
nych ustalonych dla ogłaszanych przetargów.

Dynamicznie rosnące ceny usług i materiałów budowlanych oraz krótki 
okres na zorganizowanie przetargów powodują, że część inwestycji realizo-
wanych w ramach programu może być zagrożona. Zdaniem samorządowców 
mogłoby w tym pomóc uelastycznienie niektórych reguł programu, co jednak 
według operatora nie leży w gestii BGK.

Elementy, które trzeba wziąć pod uwagę, to m.in.:
– dynamicznie, nawet dwukrotnie rosnące ceny usług i materiałów;
– postawy firm w sytuacji skumulowania bardzo wielu przetargów w krót-

kim okresie;
– zbyt krótki czas na przeprowadzenie procedur przetargowych;
– brak możliwości zmiany zakresu projektu, tak aby uwzględnić wzrost cen;
– brak możliwości zwiększania udziału własnego w obecnych warunkach 

rynkowych i finansowych wielu miast i gmin;
– nierealistyczne dla wielu mniejszych wykonawców warunki kredytowa-

nia projektów.
Zdaniem samorządowców niezbędne jest natychmiastowe powołanie doraź-

nego zespołu roboczego – np. w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego – który rozważyłby możliwość wprowadzenia ewentualnych 
zmian w zasadach realizacji programu.

Zygmunt Frankiewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Panie Premierze!
Zwracam się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Jakie są wynagrodzenia zarządu spółki PEJ Sp. z o.o. wraz z premiami? 

Proszę o wyszczególnienie kwot wynagrodzeń prezesa i wiceprezesów.
2. Ile spółka PEJ wydała na prace przygotowujące do budowy elektrowni ją-

drowej? Na co konkretnie?

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 36. posiedzenia Senatu

292

36. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 20 stycznia oraz 4 lutego 2022 r.

 
 
 
 
 

Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego

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

Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie statusu inwestycji Projekt „Polimery 

Police” – realizowanej przez podmiot z dominującym udziałem kapitału pań-
stwowego – ze szczególnym uwzględnieniem zbadania, czy zarząd inwestora, 
tj. spółka Grupa Azoty Polyolefins SA (podmiot dominujący Grupy Azoty SA), 
nie dopuszcza się niegospodarności w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego. 
W szczególności wnoszę o zbadanie okoliczności wskazanych niżej.

1. Czy raporty o postępie prac i zagrożeniach terminu końcowego realiza-
cji składane przez generalnego wykonawcę w miesiącach od stycznia do lipca 
2021 r. i będące podstawą uruchamiania przez podmioty finansowe kolejnych 
transz finansowania inwestycji były wiarygodne?

Wskazuję, że harmonogram realizacji przedsięwzięcia „załamał się” prak-
tycznie w przeciągu 2 tygodni na przełomie kwietnia i maja 2021 r., bez żadnej 
wyprzedzającej informacji ze strony generalnego wykonawcy co do zagrożenia 
terminu końcowego realizacji.

2. Czy inwestor i generalny wykonawca nie działają wspólnie i w porozumie-
niu, doprowadzając do finansowania inwestycji z naruszeniem prawa?

3. Czy nie występuje zagrożenie transferem majątku państwowego do kore-
ańskiego udziałowca spółki Grupa Azoty Polyolefins SA (Hyundai)? Aktualna 
suma roszczeń generalnego wykonawcy, zgodnie z komunikatami giełdowymi 
Grupy Azoty SA, opiewa na ok. 140 miliony euro i obejmuje wydłużenie terminu 
realizacji o ponad pół roku.

4. Czy umowa na generalne wykonawstwo inwestycji została zawarta z od-
powiednim zabezpieczeniem interesów Skarbu Państwa?

5. Czy zarząd inwestora we właściwy sposób aplikuje przewidziane umową 
środki (np. kary umowne) w celu dyscyplinowania generalnego wykonawcy 
i aktywnie działa dla przeciwdziałania możliwości wystąpienia szkody o znacz-
nym rozmiarze?

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
Dotychczasowe przepisy umożliwiały wspólne rozliczenie podatkowe dla sa-

motnych rodziców z dzieckiem. W praktyce oznaczało to, że dochody samotnej 
matki lub ojca osiągnięte w danym roku podatkowym dzielono przez 2, kolej-
no wyliczano podatek dochodowy oraz przemnażano uzyskaną sumę przez 2. 

Wprowadzenie w ramach Polskiego Ładu nowej ulgi podatkowej w wysokości 
1500 zł, zamiast wspólnego rozliczenia, wpłynie niekorzystnie na sytuację sa-
motnych rodziców, którzy mają wyższe zarobki. Im wyższy dochód, tym wyższa 
strata. Samotny rodzic już od dochodu 4050 zł brutto zapłaci wyższy podatek 
niż małżeństwo z podobnymi dochodami. 

W związku z powyższym apeluję o natychmiastowe wprowadzenie poprawki, 
ponieważ przepisy Polskiego Ładu dotyczące samotnych rodziców łamią zasady 
równego traktowania – faworyzują małżeństwa, a samotnych rodziców pozba-
wiają preferencji, która w wielu przypadkach dotąd przynosiła większe korzyści 
podatkowe niż 1500 zł odliczenia w PIT.

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 36. posiedzenia Senatu

294

36. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 20 stycznia oraz 4 lutego 2022 r.

 
 
 
 
 

Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Panie Ministrze!
W związku ze skierowaniem do konsultacji publicznych projektu ustawy 

o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, w imieniu studentów 
MBA w ochronie zdrowia, chcę się odnieść do jego treści w zakresie dotyczą-
cym kwalifikacji wymaganych od osób zajmujących stanowisko kierownika 
podmiotu szpitalnego.

1. MBA to studia zawodowe o wymiarze praktycznym, zatem wykluczenie 
z rynku uczelni zawodowych nie jest zgodne z deklarowaną intencją prawodaw-
cy – doskonaleniem praktyki zarządzania szpitalami.

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że w związku z brakiem jasnych 
wymogów określających niezbędne kwalifikacje osób mogących zarządzać pod-
miotami leczniczymi pojawiają się sytuacje, że poziom kompetencji menedżer-
skich jest niewystarczający, dlatego też w celu zwiększenia profesjonalizacji kadry 
zarządzającej niezbędna jest jej certyfikacja. Zapisano również, że chcąc ujedno-
licić poziom i zakres kompetencji menedżerskich projektodawca przyjął, iż z ko-
nieczności przystąpienia do państwowego egzaminu zwalniać będą jedynie studia 
MBA w ochronie zdrowia, trwające nie krócej niż 3 semestry, realizowane na 
uczelni, która posiada co najmniej kategorię naukową B dla jednostki prowadzącej 
kształcenie w co najmniej jednej z następujących dyscyplin: nauki prawne, nauki 
o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki o zdrowiu. Nie wyjaśniono jed-
nak, dlaczego przyjęto takie, a nie inne kryteria doboru uczelni i czasu trwania 
studiów. Proponowane rozwiązanie nie jest przejawem standaryzacji, nie znajduje 
odzwierciedlenia w aktach prawnych dotyczących innych sektorów i nie wpły-
wa na merytoryczną wartość studiów. Wbrew założeniom nie będziemy mieli do 
czynienia z poprawą jakości, a z wprowadzeniem nieuprawnionych i niepopar-
tych przekonującymi argumentami ograniczeń w działalności szkół wyższych.

Programy MBA realizowane są obecnie zarówno przez uczelnie akademickie, 
jak i zawodowe. Część uczelni oferujących studia MBA nie spełnia wymogu uzy-
skania kategorii naukowej B, mimo że do tej pory, kierując się pozytywną opinią 
absolwentów, studia podyplomowe ukończyły na nich dziesiątki osób zatrudnio-
nych w podmiotach leczniczych na terenie całej Polski. Wiele z tych osób zostało 
zachęconych do podnoszenia kompetencji praktycznym charakterem studiów, 
wynikającym m.in z doboru kadry wykładowej, dysponującej dużym doświad-
czeniem w problematyce zarządzania podmiotami leczniczymi. Co istotne, czę-
sto były to studia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyznanie pieniędzy na utworzenie kie-
runków finansowanych ze środków unijnych poprzedza zawsze wieloetapowa 
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analiza zasadności ich wydatkowania. Trudno zatem przyjąć, że prowadzone 
w ramach unijnego dofinansowania programy nie przedstawiały dostatecznej 
wartości merytorycznej.

Posiadanie zaś przez daną uczelnię kategorii naukowej B w żadnym razie nie 
oznacza, że uczelnia ta jest wyspecjalizowana w problematyce ochrony zdrowia. 
Jest to bowiem bardzo specyficzna dziedzina wiedzy i np. posiadanie w swojej 
strukturze wydziału prawa nie jest jednoznaczne z tym, że pracownicy naukowi 
zajmują się tematyką ochrony zdrowia. Nie oznacza to, że działa katedra prawa 
medycznego czy że publikowane są artykuły poruszające kwestie prawne do-
tyczące organizacji lub zarządzania w podmiotach leczniczych, a nie wyłącznie 
np. kwestii bioetycznych. W praktyce może zatem się zdarzyć, że uczelnia ta 
nie dysponuje w ogóle personelem o odpowiednich kwalifikacjach, a pozyskani 
przez nią do prowadzenia zajęć współpracownicy nie prezentują oczekiwanego 
poziomu merytorycznego. Będzie to oczywista strata dla uczestników studiów 
podyplomowych organizowanych przez uczelnie o wysokiej kategorii naukowej, 
ale faktycznie bez odpowiedniego dorobku w danej dziedzinie. Projektowana 
ustawa nie proponuje narzędzi weryfikujących podstawowy warunek odpo-
wiedniej jakości studiów – wysokich, praktycznych kompetencji wykładowców.

Jeśli wziąć pod uwagę praktyczny wymiar studiów, to może się okazać, że 
jest zupełnie niezasadne wprowadzanie zmian, które generalnie wymierzone są 
w podmioty działające jako uczelnie zawodowe. Czyli w uczelnie, które w myśl 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. prowa-
dzą kształcenie uwzględniające potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

MBA to studia o charakterze zawodowym skierowane do praktyków, zatem 
ograniczenia względem rodzaju uczelni wydają się nie być trafne. Już dzisiaj prze-
pisy nie dają uprawnień do kierowania polskimi podmiotami leczniczymi absol-
wentom MBA renomowanych zagranicznych szkół biznesu (np. Harvard Business 
School) lub krajowych instytucji naukowych (np. Polska Akademia Nauk), gdyż nie 
posiadają one statusu szkoły wyższej w Polsce. Kolejne ograniczenia nie wydają się 
gwarantować poprawy jakości zarządzania, za to wpływają na niepewność i od-
wlekanie decyzji o dalszym kształceniu (zgodnie z projektem ustawy uprawnie-
nia do zarządzania szpitalami utracą m.in. absolwenci studiów podyplomowych 
„Zarządzanie w ochronie zdrowia” najbardziej znanej polskiej uczelni ekono-
micznej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie). Uwarunkowanie formalnych 
kwalifikacji kadry zarządzającej szpitalami od decyzji będących w gestii innego 
resortu, w tym wypadku MEiN, nie wydaje się być optymalnym rozwiązaniem, 
gdyż wymaga nieustannego monitoringu podejmowanych tam inicjatyw i procesu 
decyzyjnego. Obecnie dostępne wyniki kompleksowej oceny jednostek naukowych 
straciły ważność wraz z końcem roku 2021. Nie są znane wyniki przyszłej oceny, 
w oparciu o nowe kryteria, bo dokładny termin ich publikacji nie został wskazany. 
Ponadto ocena uczelni ma charakter okresowy, co powoduje, że słuchacz rozpo-
czynający 3-semestralne studia nie zawsze będzie miał gwarancję, że ukończy je 
na uczelni spełniającej wymagania wynikające z aktualnych przepisów. Pomimo 
istotnego wpływu ustawy na uczelnie obecnie oferujące kształcenie na studiach 
podyplomowych MBA w ochronie zdrowia, w ogóle nie zostały one wymienione 
w OSR jako podmioty, na które wpłynie regulacja.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na intencję zawartą w projekcie usta-
wy, jaką jest wzrost praktycznych kompetencji kadry menedżerskiej. Trudno 
stawiać znak równości pomiędzy zdaniem państwowego egzaminu bazującego 
na wiedzy teoretycznej a przejściem całego cyklu zajęć w ramach MBA lub in-
nych specjalistycznych studiów podyplomowych. Wydaje się niemożliwe zwe-
ryfikowanie w trakcie egzaminu całokształtu kompetencji, na które składają się 
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wiedza, umiejętności oraz postawa społeczna. Tak rozumiane (zgodnie z wiedzą 
naukową o zarządzaniu) kompetencje doskonali się w procesie studiów praktycz-
nych, jakimi są studia MBA, poprzez udział w wykładach, ale także warsztatach, 
grach symulacyjnych, dyskusjach, zespołach problemowych, interakcji w gru-
pie osób zajmujących podobne stanowiska i napotykających podobne problemy 
zawodowe. Co więcej, studia MBA umożliwiają nawiązanie trwałych relacji, 
umożliwiających stałe doskonalenie kompetencji również po ich ukończeniu, 
dzięki korzystaniu z doświadczenia innych praktyków. Zatem egzamin nie po-
winien być traktowany jako podstawowy, a raczej zastępczy wobec ukończenia 
studiów MBA i tylko wyjątkowy tryb potwierdzenia posiadanych kompetencji 
menedżerskich (a tym samym nabywania uprawnień do kierowania szpitalem).

2. Ocena jakości studiów MBA powinna odbywać się na podstawie kryteriów 
mających wpływ na jakość kształcenia zawodowego, czyli – programu studiów 
oraz doświadczenia kadry wykładowej.

Jakkolwiek optymalnym rozwiązaniem jest wykreślenie art. 122 z ustawy, to 
alternatywnie można rozważyć wprowadzenie narzędzi, które służyłyby rze-
czywistemu zapewnieniu jakości w obszarze szkoleń podyplomowych dla kadry 
kierowniczej podmiotów szpitalnych.

Bardziej adekwatnym do deklarowanej intencji prawodawcy rozwiązaniem, 
służącym standaryzacji kształcenia, byłoby dokonywanie oceny studiów pody-
plomowych MBA w ochronie zdrowia prowadzonych na poszczególnych uczel-
niach przez prezesa agencji, np. z uwzględnieniem następujących aspektów.

1. Wykładowcy:
a) odsetek osób posiadających określone tytuły zawodowe i naukowe;
b) odsetek praktyków wśród wykładowców, tj. osób zatrudnionych w pod-

miotach sektora ochrony zdrowia lub z nimi współpracujących;
c) liczba publikacji wykładowców dotyczących sektora ochrony zdrowia;
d) odsetek wykładowców współpracujących z podmiotami zagranicznymi;
e) doświadczenie dydaktyczne wykładowców;
f) profil wykształcenia wykładowców – z zakresu nauk prawnych, ekono-

micznych, nauk o zarządzaniu, nauk o zdrowiu.
2. Uczestnicy:
a) wymagany do podjęcia studiów staż zawodowy, w tym staż na samodziel-

nych lub kierowniczych stanowiskach;
b) poziom wykształcenia, tytuły zawodowe i naukowe.
3. Współpraca zagraniczna.
4. Liczba godzin wizyt studyjnych lub zajęć praktycznych w toku kształcenia.
5. Zastosowanie w kształceniu nowoczesnych technologii.
Procedura oceny mogłaby opierać się na zasadach podobnych do tych, jakie 

mają miejsce w przypadku procedur akceptacji organizatorów kształcenia pody-
plomowego prowadzących kursy dla pielęgniarek i położnych (art. 75 i następne 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej) czy ratowników 
medycznych (art. 12c ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym). Weryfikacja mogłaby się odbywać za pomocą ankiet, również przy 
wykorzystaniu systemów informatycznych, z możliwością wezwania przez prezesa 
agencji do złożenia wyjaśnień i dowodów w przypadku niejasności.

Studia MBA mają wymiar praktyczny i stanowią realną wartość w podnoszeniu 
kompetencji zawodowych kadry zarządzającej, gdy zarówno wykładowcy, jak i uczest-
nicy posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie. Stawianie organi-
zatorom wymogów odnoszących się do tych założeń wydaje się bardziej zasadne niż 
kierowanie się kryteriami niezwiązanymi z oceną konkretnego kierunku kształcenia 
prowadzonego przez daną uczelnię. Rozwiązanie systemowe nie powinno tracić z oczu 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 36. posiedzenia Senatu

297

36. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 20 stycznia oraz 4 lutego 2022 r.

głównego celu ustawy, jakim jest poprawa efektywności funkcjonowania szpitali. 
Zapewnienie odpowiednio wykształconej kadry jest jedną ze składowych realizacji 
tego planu, stąd tak istotne jest, by w tym przypadku skupić się na wyksztalceniu 
menedżerów przez podmioty dobrze przygotowane do prowadzenia zajęć.

3. Kwalifikacja programów MBA powinna być przejrzysta i nie budzić nie-
pewności odnośnie do uznania w przyszłości dyplomu MBA uzyskanego w ra-
mach programu będącego w realizacji lub ukończonego.

Zastrzeżenia budzi brak ochrony praw nabytych osób, które ukończyły studia 
MBA obejmujące 2 semestry i uzyskały określone kwalifikacje. Wielu menedże-
rów ochrony zdrowia, kierując się obowiązującymi obecnie przepisami i zachętą 
ze strony MZ do podnoszenia kwalifikacji menedżerskich, podjęło studia MBA 
i jest w trakcie ich realizacji lub bezpośrednio po ich ukończeniu. Udział w stu-
diach uzupełniających wiąże się z ponownym kosztem i zaangażowaniem. Nie 
podniesiono w uzasadnieniu ustawy czy w ocenie skutków regulacji następstw 
finansowych konieczności doskonalenia zawodowego dyrektorów szpitali oraz 
ewentualnego uzupełnienia kwalifikacji osób, które ukończyły studia MBA 
w trybie niespełniającym wymogów lub na uczelni niespełniającej wymogów.

Nie ma gwarancji, że przyszła nowelizacja obecnie projektowanej ustawy nie 
wprowadzi kolejnych zmian. Regulacje dotyczące szkolnictwa wyższego leżą 
poza gestią resortu zdrowia. Można sobie wyobrazić, że w przyszłości uczelnie 
nie będą klasyfikowane w grupy A, B, C, tylko np. w systemie punktowym (lub 
klasyfikacja zostanie zaniechana całkowicie), co spowoduje kolejne trudności 
w ocenie zgodności uzyskiwanego wykształcenia z treścią obecnego projektu 
ustawy. Należy także zwrócić uwagę na potencjalne problemy ze stwierdzeniem 
kwalifikowalności dyplomu MBA wobec zmian w systemie klasyfikacji uczelni 
oraz przyznanego konkretnej uczelni statusu, który zawsze pozostanie tymcza-
sowy. Dla udokumentowania ważności dyplomu absolwenci MBA będą musieli 
posiadać zaświadczenie o odpowiednim statusie uczelni we wskazanym czasie 
(np. rozpoczęcia i/lub zakończenia kształcenia – nie ma bowiem pewności, że 
status uczelni nie zmieni się w trakcie trwania studiów).

Brak stabilności utrudnia planowanie kariery i doskonalenia zawodowego. 
co jest sprzeczne z deklarowaną intencją projektodawcy ustawy. Nie zaznaczo-
no również w ocenie skutków dla rynku pracy realnej utraty wartości tytułów 
uzyskanych przez menedżerów przed wejściem w życie ustawy. Tymczasem dla 
niektórych może to oznaczać utratę zatrudnienia, bez względu na faktycznie 
posiadane kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawę społeczną).

W ocenie skutków regulacji wskazano, że zaprojektowane przepisy dopro-
wadzą do efektywniejszego wykorzystania dostępnych zasobów kadrowych 
podmiotów szpitalnych i nowoczesnej infrastruktury medycznej, a także do 
wzmocnienia kadry zarządzającej i popularyzacji nowoczesnych systemów, 
narzędzi i metod zarządzania w ochronie zdrowia, jak również certyfikacji 
umiejętności kadry zarządzającej. Trudno zgodzić się z tym twierdzeniem, je-
żeli przyjęte zostaną przepisy w projektowanym kształcie.

Mając na uwadze przytoczone wątpliwości, kierując się troską o jakość i przej-
rzystość regulacji oraz ich praktyczny pozytywny wpływ na efektywność zarządza-
nia szpitalami, proponuję wykreślenie z ustawy art. 122 lub taką modyfikację jego 
treści, aby kryterium oceny dyplomu MBA była jakość kształcenia, a nie tymcza-
sowa klasyfikacja uczelni niebędąca pochodną praktycznej przydatności studiów.

Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z wprowadzeniem nowego sposobu płacenia składki zdrowotnej 

przez przedsiębiorców chciałbym podkreślić, że obecnie obowiązujące przepisy 
nie uwzględniają faktu, że podstawa opodatkowania może zmieniać się w skali 
miesiąca.

Olbrzymim problemem związanym z Nowym Ładem staje się sposób oblicza-
nia składki zdrowotnej i dlatego proponuję, aby wprowadzić możliwość opłaca-
nia jej w formie ryczałtu i ewentualnego dokonywania dopłaty do określonego 
poziomu w stosunku do dochodu w zeznaniu rocznym.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z tym, że zakażenie wariantem Omikron znacznie szybciej rozwi-

ja się w organizmie, proponuję, aby – podobnie, jak to jest już w USA, Szwajcarii 
czy w Czechach – skrócić do 5 dni okres przebywania na kwarantannie dla 
osób nieposiadających objawów zakażeniem COVID-19. Wariant Omikron jest 
obecnie dominujący, toteż dłuższe kwarantanny są bezcelowe i paraliżują tylko 
działalność szkół i zakładów pracy.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Panie Premierze!
Zwracam uwagę na fakt, że obecnie obowiązujące prawo powoduje koniecz-

ność zapłacenia podwójnego podatku od otrzymanych z zagranicy spadków i da-
rowizn, a to dlatego, że odpowiednich regulacji nie ma ani w zawartych z innymi 
krajami umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, ani też w polskiej 
ustawie o podatku od spadków i darowizn. 

Zwracam się więc z prośbą o informację, kiedy zostaną wprowadzone stosow-
ne zmiany. Problem narasta, bo Polacy coraz częściej mają bliskich za granicą.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

W związku z faktem, że w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki spo-
łecznej z 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny wciąż 
mowa jest o „organach Milicji Obywatelskiej” i „gromadach, biurach gromadz-
kich rad narodowych”, choć gromady zniesiono już na początku lat 70., zwra-
cam się z prośbą o informację, kiedy wprowadzone zostaną stosowne zmiany.

Z poważaniem 
Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Panie Premierze!
Zwracam uwagę na fakt, ze wciąż obowiązuje rozporządzenie Rady 

Ministrów z 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (zno-
welizowane 22 kwietnia 1991 r.), w którym można przeczytać, że na budynku 
siedziby jednostki organizacyjnej uprawnionej do używania wizerunku Orła 
Białego umieszcza się tablicę z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Polska 
Rzeczpospolita Ludowa przywoływana jest w tym rozporządzeniu także w kon-
tekście dowodów osobistych i paszportów, zaś wykonanie rozporządzenia poru-
cza się Generalnemu Prokuratorowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Zwracam się z prośbą o informację, kiedy zostaną wprowadzone stosowne 
zmiany.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

W związku z wyciekami tzw. danych wrażliwych dotyczących szczepień 
i upublicznieniem ich w mediach 26 stycznia br. zwracam się z prośbą o infor-
mację, kto jest odpowiedzialny za zaistniałą sytuację, która podważa zaufanie 
obywateli do państwa. 

Jakie wnioski zostały podjęte i jakie zmiany w zabezpieczeniu baz danych 
z informacjami wrażliwymi dotyczącymi obywateli zostały wdrożone?

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy

Polska, jak duża część krajów europejskich, rozwija sieć urządzeń wytwa-
rzających energię ze źródeł odnawialnych. Jest zaplanowana budowa farm 
wiatrowych na Bałtyku, co na pewno przyczyni się do zwiększenia miksu ener-
getycznego. Budowa tych farm rodzi też jednak niepokój wśród części osób zaj-
mujących się połowem ryb w strefach przybrzeżnych. 

Proszę o informację, czy w naszym kraju projektowana jest taka sytuacja 
jak we Francji, gdzie farmy wiatrowe posadowione w morzu wyłączyły część 
dotychczasowych stref połowowych.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua

Szanowny Panie Ministrze!
Od wielu miesięcy niepokojąca jest groźba wstrzymania obsługi wizowej 

dla obywateli Ukrainy. Powodem jest przeciągające się postępowanie na wybór 
nowego operatora, który zajmie się obsługą składanych wniosków. Z doniesień 
medialnych dowiadujemy się, że od stycznia br. wygasł kontrakt z dotychczaso-
wym operatorem w 3 konsulatach, w tym w ogromnie ważnym z punktu widze-
nia migracji do Polski konsulacie we Lwowie. Jest bardzo możliwe, że podobne 
problemy pojawią się w kolejnych punktach przyjmowania wniosków. Niepokoi 
również fakt, że ponad miesiąc po ogłoszeniu przez Ambasadę RP w Kijowie 
wyników postępowania nie ma wciąż podpisanej umowy z nowym operatorem.

Przerwa w płynnej i sprawnej obsłudze składanych wniosków o polską wizę 
niesie ogromne zagrożenia na wielu różnych polach. Są to m.in. zagrożenie dla 
gospodarki spowodowane problemem z dostępem ukraińskich pracowników 
do polskiego rynku pracy oraz te związane z możliwym wybuchem konfliktu 
zbrojnego na Wschodzie. W przypadku dalszej eskalacji tego konfliktu polskie 
placówki będą szturmowane nie tylko przez migrantów zarobkowych, lecz rów-
nież uchodźców z terenów objętych działaniami zbrojnymi.

Kwestia obsługi wizowej jest także probierzem sprawności i wiarygodności 
państwa polskiego. Brak wydajnego instrumentu prowadzenia polityki emi-
gracyjnej w postaci sprawnego systemu obsługi wiz jest ogromnym ciosem wi-
zerunkowym dla naszego kraju. Wystawia na niepewność naszych partnerów 
i przedsiębiorców oraz podważa profesjonalizm naszych urzędników.

W związku z tym kieruję do Pana Ministra następujące pytania:
1. Kiedy został rozpisany i rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie firmy ob-

sługującej wydawanie wiz dla obywateli Ukrainy?
2. Dlaczego do tej pory, pomimo rozpisanego przetargu, nie został wyłoniony 

nowy operator obsługujący wydawanie wiz dla obywateli Ukrainy?
3. Jakie działania podejmie ministerstwo, aby zapewnić ciągłość oraz spraw-

ność wydawania wiz dla obywateli Ukrainy? Kiedy ministerstwo podejmie te 
działania?

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wojciecha Koniecznego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Z dniem 1 stycznia 2022 r. swoją działalność rozpoczął Instytut Ekspertyz 

Medycznych w Łodzi. Zgodnie z zarządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 
13 października 2021 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ekspertyz Medycznych 
w Łodzi zadaniem instytutu jest m.in. „współpraca z organami wymiaru spra-
wiedliwości i ścigania, realizowana poprzez prowadzenie badań naukowych 
i prac rozwojowych, oraz opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii z za-
kresu nauk medycznych”, a także „analiza przyczyn błędów medycznych w róż-
nych dziedzinach medycyny”.

Polityką państwa w zakresie ochrony zdrowia poprzez przygotowywanie pro-
jektów aktów normatywnych, współpracę z innymi członkami Rady Ministrów, 
nadzorowanie działalności terenowych organów administracji rządowej i współ-
działanie z samorządami zawodów medycznych, organizacjami społecznymi 
oraz przedstawicielami środowisk zawodowych i twórczych zajmuje się minister 
zdrowia. W kompetencji rzecznika praw pacjenta jest opracowywanie i przed-
kładanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta, a tak-
że możliwość uczestnictwa w każdej sprawie o błąd medyczny, gdzie leczenie 
nie było zgodne z aktualną wiedzą medyczną lub nastąpiło naruszenie prawa 
pacjenta do informacji i do udzielenia świadomej zgody na leczenie. Rzecznik 
może także prowadzić postępowania wyjaśniające naruszenie praw pacjenta 
oraz wszczynać postępowania z urzędu lub na wniosek poszkodowanego.

W związku z powyższym pragnę zadać Panu Premierowi następujące 
pytania.

1. Jaki był powód utworzenia Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi, skoro 
jego kompetencje pokrywają się z kompetencjami Ministerstwa Zdrowia i rzecz-
nika praw pacjenta?

2. Czy w związku z tworzeniem Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi 
prowadzone były konsultacje z towarzystwami medycznymi, rzecznikiem praw 
pacjenta, organizacjami zrzeszającymi pacjentów bądź izbami lekarskimi?

3. Jakie jest źródło finansowania Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi 
oraz jakie są zasady i wysokości wynagrodzenia poszczególnych pracowników?

4. Jakie instytucje prowadzą w sposób niezadowalający badania naukowe 
i prace rozwojowe, kto odmówił opracowania ekspertyz lub wydawania opinii 
z zakresu nauk medycznych bądź współpracy z organami wymiaru sprawie-
dliwości, skoro konieczne było utworzenie opłacanego z pieniędzy podatników 
instytutu?
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Uprzejmie proszę Szanownego Pana Premiera o odpowiedź na zadane pyta-
nie, gdyż działalność Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi wykracza poza 
nadzór jednego ministerstwa.

Wojciech Konieczny
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wojciecha Koniecznego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z przyspieszającym postępem technologicznym i chęcią zapew-

nienia jak najbardziej efektywnego dostępu do opieki zdrowotnej dla obywateli 
minister cyfryzacji oraz minister zdrowia zaprezentowali w grudniu 2017 r. pro-
jekt pt. „Strategia rozwój e-Zdrowia w Polsce na lata 2018–2022”. Po konferencji 
prasowej w tej sprawie, która odbyła się w styczniu 2018 r., dokument ze szczegó-
łami dotyczącymi rozwoju strategii miał pojawić się na stronach internetowych 
obu resortów. Dokument nie został jednak opublikowany. Ponadto, w ramach 
gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny danych dotyczących wydat-
ków na ochronę zdrowia w latach 2018–2020, brak jest wyszczególnionych infor-
macji dotyczących wydatków poniesionych na rzecz wprowadzenia rozwiązań 
usług cyfrowych czy też poprawy funkcjonalności dostępu do służby zdrowia 
w ramach rozwoju poszczególnych przedsięwzięć w ramach projektu e-Zdrowie.

W ostatnich latach coraz częściej mówi się o konieczności zapewnienia tzw. 
suwerenności cyfrowej, która w miarę istnienia takich możliwości zakłada unie-
zależnienie poszczególnych sektorów, zarówno prywatnych, jak i publicznych, 
od usług oferowanych przez monopolistycznych gigantów technologicznych. 
Firmy te nie respektują krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa da-
nych, wyznaczając własne standardy w tym zakresie. Wykorzystywanie ofero-
wanych przez nie narzędzi i usług rodzi szereg zagrożeń w zakresie możliwości 
niepożądanego przetwarzania danych wrażliwych, do których należą m.in. dane 
dotyczące zdrowia.

Z uwagi na wysoką wartość dostępu do informacji, o których mowa powyżej, 
a także w celu możliwości ich ponownego wykorzystania i wyciągnięcia odpo-
wiednich wniosków w zakresie funkcjonowania strategii cyfryzacji publicznego 
sektora medycznego w Polsce pragnę zadać następujące pytania:

1. Czy dokument opisujący w bardziej szczegółowy sposób założenia projek-
tu pt. „Strategia rozwoju e-Zdrowia w Polsce na lata 2018–2022”, o którym była 
mowa w trakcie wspomnianej konferencji, powstał i został ostatecznie opubli-
kowany? Jeśli tak, to gdzie można się z nim zapoznać?

2. Jakie kwoty zostały przeznaczone na cyfryzację ochrony zdrowia – chodzi 
o koszty zarówno inwestycyjne, jak i operacyjne, np. chmury obliczeniowej – 
w latach 2018–2021 oraz w każdym roku z osobna? Poproszę o kwotę z podzia-
łem na kategorie i źródła pochodzenia środków.

3. Z jakich narzędzi oferowanych przez spółki należące do tzw. Big Techu – 
Alphabet (dawniej Google), Amazon, Meta Platforms (dawniej Facebook), Apple, 
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Microsoft – korzystają polskie placówki medyczne? Czy funkcjonowanie  tych 
narzędzi jest zgodne z RODO w świetle decyzji TSUE w sprawie Schrems II?

Uprzejmie proszę o odpowiedzi na zadane pytania.

Wojciech Konieczny
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wojciecha Koniecznego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze! 
W związku z brakiem odpowiedzi na pytanie zawarte w moim oświadczeniu 

z dnia 16 grudnia 2021 r. uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Skoro Ministerstwo Zdrowia zakłada utworzenie 15 tysięcy łóżek opieki 

długoterminowej, to jaka jest zakładana liczba łóżek będących dzisiaj w dys-
pozycji innych oddziałów, które to łóżka mogą zostać zlikwidowane celem tego 
przekształcenia?

2. Co planuje zrobić Ministerstwo Zdrowia, jeżeli okaże się, że do udziału 
w konkursie na przekształcenie oddziałów nie przystąpi nikt w danym woje-
wództwie lub ewentualnie przystąpi znacznie mniejsza liczba podmiotów, niż 
zakładano?

3. Kto będzie opiniował decyzje dyrektorów szpitali o przystąpieniu do prze-
kształcania oddziałów szpitalnych w oddziały opieki długoterminowej? Czy będą 
to podmioty tworzące? Czy będą to konsultanci wojewódzcy w danych dziedzi-
nach medycyny?

4. Których oddziałów szpitalnych (zajmujących się jakimi dziedzinami medy-
cyny) jest według Ministerstwa Zdrowia za dużo, dzięki czemu mogą być prze-
kształcane, a które powinny być szczególnie chronione przed przekształceniem 
w oddziały opieki długoterminowej? Uprzejmie proszę o odpowiedź. 

Wojciech Konieczny
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Nowoczesne rozwiązanie informatyczne w postaci aplikacji mobilnej mO-
bywatel bez wątpienia jest nowoczesną alternatywną dla tradycyjnej formy do-
kumentów tożsamości. Niestety omawiana usługa, która posiada uregulowanie 
prawne w przepisach ustawy o informatyzacji działalności podmiotów reali-
zujących zadania publiczne, nie w pełni zastępuje dokument, jakim jest dowód 
osobisty. Zgodnie z art. 4 ustawy o dowodach osobistych dowód osobisty jest 
jedynym dokumentem stwierdzającym w świetle przepisów prawa tożsamość 
i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym używanie na stronie internetowej www.gov.
pl sformułowania, że aplikacja  mObywatel jest „dokumentem”, wprowadza 
w błąd użytkowników. Nie jest bowiem możliwe, aby na podstawie zawartych 
w niej danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dokonać 
stwierdzenia tożsamości użytkownika w ramach wszelkich czynności admi-
nistracyjno-prawnych. Oznacza to, że jeśli chcemy załatwić jakąkolwiek spra-
wę w administracji publicznej lub przed organami wymiaru sprawiedliwości, 
niezbędne jest posługiwanie się dowodem osobistym. Na tę kwestię obywatele 
bardzo często zwracają uwagę. Niestety dowiadują się o tym ograniczeniu naj-
częściej w chwili kontaktu z instytucjami publicznymi, co powoduje, że muszą 
ponownie skontaktować się z danym urzędem i okazać dowód osobisty.

Sugerujemy zatem, aby rozważyć zmianę przepisów prawa, która umoż-
liwi posługiwanie się tożsamością zawartą w aplikacji mObywatel w obrocie 
krajowym, tj. w kontakcie z każdym organem administracji publicznej oraz 
wymiaru sprawiedliwości. Zasadne jest również, aby spowodować, by funk-
cjonalność aplikacji mWeryfikator stosowano w systemach informatycznych 
wszystkich instytucji publicznych, co uprości i przyspieszy realizację spraw oby-
wateli. Powyższe wynika z faktu, że w każdym przypadku kontaktu obywatela 
z  administracją publiczną niezbędne jest wprowadzenie danych obywatela do 
systemu teleinformatycznego danej instytucji, co najczęściej jest wykonywane 
ręcznie przez urzędników. Ze względu na dążenie do osiągnięcia jak najwięk-
szego odsetka spraw załatwianych wyłącznie w postaci elektronicznej powyższe 
rozwiązania wydają się niezbędne do tego, aby wskazany cel osiągnąć.

Z wyrazami szacunku 
Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana w związku z interwencją Zarządu Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Turystyczna Podkowa” w Sieprawiu oraz samo-
rządowców gmin Dobczyce, Siepraw, Wiśniowa, Raciechowice, Pcim, Lubień 
i Tokarnia w powiecie myślenickim w przedmiocie przedłużenia do dnia 
31 grudnia 2022 r. możliwości montażu instalacji OZE w projektach parasolo-
wych na zasadach obowiązujących dla prosumentów.

Wymienieni interwenienci, działający jako beneficjenci programów współfi-
nansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizujący projekty z zakresu OZE, 
w tym również projekty parasolowe, polegające na montażu instalacji fotowoltaicz-
nych w gospodarstwach domowych na terenie wspomnianych gmin, zwracają się 
z prośbą o podjęcie stosownych działań legislacyjnych, mających na celu nowelizację 
ustawy o OZE poprzez wprowadzenie tzw. poprawki samorządowej. Uwagi takie 
formułowane były już w trakcie ubiegłorocznych prac nad rzeczoną ustawą w obu 
izbach parlamentu celem wygenerowania sprawiedliwych warunków rozliczenia 
energii dla wszystkich uczestników projektów parasolowych z zakresu OZE i spo-
tkały się wówczas ze zrozumieniem ze strony parlamentarzystów oraz Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska, w efekcie czego odbyło się kilka spotkań konsultacyjnych, 
w trakcie których wypracowano wspomnianą poprawkę samorządową. Poprawka 
ta jednak nie zyskała uznania większości senackiej pomimo starań senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości, w konsekwencji czego Sejm nie miał już możliwości jej wprowadze-
nia, ale oficjalnie zapowiedziano jej dołączenie już po przyjęciu ustawy i podpisaniu 
jej przez prezydenta, poprzez uruchomienie szybkiej ścieżki nowelizacyjnej, umoż-
liwiającej wprowadzenie przedmiotowych rozwiązań przed końcem marca 2022 r.

W rozmowie ze mną interweniujący samorządowcy podkreślają swoją głębo-
ką wiarę i przekonanie, że złożone deklaracje zostaną dotrzymane i poprawka 
samorządowa wejdzie w życie przed 31 marca. Brak przedmiotowej nowelizacji 
skutkowałby masowymi rezygnacjami z uczestnictwa w projektach gminnych, 
w konsekwencji zwrotem olbrzymich środków unijnych przez samorządy i in-
nych operatorów projektu wskutek realizacji wskaźników projektowych.

Niniejszym pragnę podkreślić swoje pełne poparcie dla starań interwenien-
tów i, podobnie jak oni, zwracam się do Pana Premiera o stosowne stanowcze 
działania, umożliwiające uruchomienie poprawki samorządowej w terminie 
pozwalającym na przeprowadzenie projektów gminnych z zakresu OZE na za-
sadach równości i sprawiedliwości.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

W związku ze złożonym przeze mnie na dwudziestym czwartym posiedzeniu 
Senatu X kadencji w dniu 27 maja 2021 r. oświadczeniem skierowanym do mi-
nistra infrastruktury oraz otrzymaną na niniejsze oświadczenie odpowiedzią 
proszę o następujące informacje.

1. Na jakim etapie jest stan prac na linii kolejowej nr 201 z wyszczególnie-
niem wszystkich 7 zawartych kontraktów związanych z realizacją właściwych 
robót budowlanych?

2. Jak wyglądał stan wspomnianych prac w lipcu 2021 r., a jak wygląda 
obecnie?

3. Jaki jest przyjęty harmonogram prac w poszczególnych etapach oraz za-
kończenia inwestycji w całości?

4. Na jakim etapie jest stan prac i co się dotychczas zmieniło na planowanej 
trasie objazdowej w odniesieniu do udzielonej odpowiedzi na poprzednie oświad-
czenie i z wyszczególnieniem poszczególnych etapów inwestycji?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

W związku ze złożonym przeze mnie na trzydziestym pierwszym posiedze-
niu Senatu X kadencji w dniu 8 października 2021 r. oświadczeniem, skierowa-
nym do ministra infrastruktury, oraz otrzymaną na niniejsze oświadczenie 
odpowiedzią proszę o następujące informacje:

1. Jaki podmiot przeprowadził szczegółową analizę koncepcji drogowej „Droga 
Czerwona elementem «ostatniej mili» dostępu drogowego do portu Gdynia i gra-
nicy państwa”? Czy była to wewnętrzna analiza ministerstwa, czy realizował 
ją podmiot zewnętrzny? Jeśli podmiot zewnętrzny, to jaki?

2. W jaki sposób i z wykorzystaniem jakich metod przeprowadzono analizę?
3. Jaki był koszt przeprowadzenia analizy?
4. Czy analiza istnieje w formie dokumentu? Jeśli tak, to proszę o udostępnie-

nie całości treści niniejszej analizy. Jeśli nie istnieje jednolity dokument analizy, 
to proszę o udostępnienie wszystkich dokumentów z procesu analizy, stanowisk 
uczestników procesu, notatek ze spotkań itd.

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Panie Ministrze!
Modernizacja linii kolejowej nr 202 łączącej Gdynię ze Słupskiem jest klu-

czową inwestycją dla rozwoju ruchu aglomeracyjnego i podwyższenia jakości 
podróżowania. Inwestycja ta wpisuje się również w inne ważne projekty inwe-
stycyjne mające na celu poprawę dostępu kolejowego do Gdyni, które są zwią-
zane z intensywnym rozwojem portu morskiego czy wybudowanym nowym 
terminalem promowym.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje dotyczące podziału 
na etapy oraz stanu bieżącego i planu dalszej realizacji przedsięwzięcia „Prace 
na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”.

1. Na ile etapów została podzielona inwestycja i jakie są ich nazwy?
2. Jakie są planowane daty rozpoczęcia oraz zakończenia przetargów na wy-

konanie robót budowlanych z podziałem na poszczególne etapy?
3. Jakie są planowane daty rozpoczęcia i zakończenia wykonania robót bu-

dowlanych z podziałem na poszczególne etapy?
4. Jakie są wartości kosztorysowe robót budowlanych netto w poszczegól-

nych etapach?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka

Z publicznie dostępnych informacji wynika, że jedyny okręt podwodny 
Marynarki Wojennej RP, ORP „Orzeł”, ponownie został skierowany do prac re-
montowych. Jak wynika z publicznego ogłoszenia, na okręcie mają zostać do-
konane naprawy bieżące. Aktualnie zatem nie posiadamy ani jednej jednostki 
podwodnej w gotowości bojowej. Zakres prac obejmuje m.in. prace konserwa-
cyjne i naprawę kadłuba, zbiorników wysokiego ciśnienia, balastowych, paliwo-
wych, hydrauliki sterowej i ogólnookrętowej, a także systemu wydechu spalin. 
W ogłoszeniu nie ma informacji, jak długo okręt pozostanie w remoncie. Warto 
wspomnieć, że w tym roku wycofano ze służby dwa najstarsze okręty podwod-
ne, co należy czynić m.in. ze względu na warunki bezpieczeństwa służby ma-
rynarzy. Niepokojący jednak jest fakt, że jednocześnie nie ma w tym zakresie 
nowych perspektyw dla Marynarki Wojennej RP.

W związku z powyższym oraz odnosząc się do złożonego przeze mnie oświad-
czenia na dwudziestym pierwszym posiedzeniu Senatu X kadencji w dniu 19 lu-
tego 2021 r., skierowanego do ministra obrony narodowej, oraz otrzymanej na 
niniejsze oświadczenie odpowiedzi, proszę o podanie następujących informacji.

1. Jak długo realizowane będą prace remontowe na okręcie ORP „Orzeł”?
2. Co się zmieniło w programie zakupów okrętów podwodnych dla Marynarki 

Wojennej od marca 2021 r.? Na jakim etapie aktualnie jesteśmy?
3. Czy planowany jest zakup nowych lub używanych okrętów podwodnych 

dla Marynarki Wojennej? Jeśli tak, to kiedy, w jakiej ilości i jakiego rodzaju? Jeśli 
nie, to z jakich powodów?

4. Czy na czas prac remontowych jakikolwiek inny okręt ma zdolności do wy-
konywania chociażby części zadań w ramach gotowości bojowej i operacyjnej, 
jakie wykonuje ORP „Orzeł”? Jeśli tak, to jaki? Jeśli nie, to z jakich powodów?

5. Czy ministerstwo posiada szczegółowy plan i harmonogram zakupów floty 
dla Marynarki Wojennej? Jeśli tak, to jaki i na jaką kwotę? Jeśli nie, to z jakich 
powodów?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wadima Tyszkiewicza

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 
oraz do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych  

Jacka Sasina

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
W trosce o dobro finansów publicznych, podatników i klientów spółek 

Skarbu Państwa zwracam się z prośbą o zestawienia informacji nt. ostatnie-
go „Sylwestra Marzeń” TVP oraz działalności spółek Skarbu Państwa o istot-
nym znaczeniu dla gospodarki (według wykazu z rozporządzenia prezesa Rady 
Ministrów z dnia 24 września 2021., ze szczególnym uwzględnieniem spółek 
należących w pełni do Skarbu Państwa).

Informacje o działaniach spółek należących w pełni do Skarbu Państwa 
powinny być publiczne, jawne, kompletne i przejrzyste. W przypadku dobra 
publicznego, a w szczególności działań sponsoringowych, CSR (społeczna odpo-
wiedzialność biznesu), darowizn fundacji itp. nie stanowią one tajemnicy przed-
siębiorstwa. Odpowiedzi na oświadczenia senatorskie są dostępne publicznie. 
Informacje zawarte w raportach i sprawozdaniach nie są wyczerpujące i nie 
zawierają pełnych odpowiedzi na zadane niżej pytania.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi 
na poniższe pytania.

W odniesieniu do projektu „Sylwester Marzeń”:
1. Jakie były łączne koszty i przychody oraz jakie środki (niezależnie od for-

my wsparcia) uzyskała Telewizja Polska na „Sylwester Marzeń” (cały projekt – 
przygotowanie, promocja, komunikacja, realizacja eventu, gwiazdy, transmisja 
itd.) od poszczególnych partnerów i sponsorów? (M.in. Totalizator Sportowy, 
Tauron, Orlen, PGE, La Polle – Mlekovita, Dolina Noteci). Jakie świadczenia 
uzyskali partnerzy i sponsorzy?

2. Jaką rzeczywistą wartość medialną netto (po uwzględnieniu rabatów 
domów mediowych, nie włączając emisji i publikacji płatnych oraz sponsoro-
wanych, z uwzględnieniem rzeczywistej wielkości logo. procentów kadru, cza-
sów ekspozycji w emisjach, czasów przed ekranem itp.) uzyskały poszczególne 
spółki z udziałem Skarbu Państwa (TVP, Totalizator Sportowy Lotto, Tauron, 
PGE...) uczestniczące w projekcie w wyniku „Sylwestra Marzeń”? Ilu było wi-
dzów unikalnych (według wiarygodnej średniej pomiarów z kilku niezależnych 
źródeł), jakie były skwantyfikowane efekty sprzedażowe (dodatkowe kwartalne 
zyski wynikające ze wzrostów sprzedaży uzyskanych wyłącznie dzięki temu 
projektowi) i wizerunkowe (wskaźniki z niezależnych badań), jaki był koszt 
na 1 tysiąc unikalnych kontaktów użytecznych z grupy docelowej? Gdzie były 
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przekazywane środki na sponsoring, za czyim pośrednictwem i na jakich zasa-
dach, co składało się na sumy kosztów, czy były pobierane prowizje i na jakich 
zasadach?

W odniesieniu do działalności spółek Skarbu Państwa o istotnym znacze-
niu dla gospodarki (według wykazu z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów 
z dnia 24 września 2021 r., ze szczególnym uwzględnieniem spółek należących 
w pełni do Skarbu Państwa):

1. Jak wygląda zestawienie wszystkich przedsięwzięć, projektów itp. poszcze-
gólnych spółek Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla gospodarki (w tym ich 
fundacji oraz podmiotów powiązanych) przewyższających wydatki w kwocie 
100 tysięcy zł łącznie na projekt, również w przypadku nakładów wielorazowych 
w poszczególnych latach w okresie 2016–2021?

2. Jakie były w poszczególnych latach w okresie 2016–2021 koszty działal-
ności, wydatki, budżety CSR, darowizn, sponsoringu, eventów, marketingu, 
PR, zarządu, reprezentacji, wynagrodzeń, administracji poszczególnych spółek 
Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla gospodarki (w tym ich fundacji oraz 
podmiotów powiązanych)? Jakie były główne pozycje budżetowe oraz jakie są 
uzasadnienia i efekty poszczególnych zmian budżetowych? Jak zmieniały się 
cele strategiczne w ww. obszarach? Jakie są główne działania, zasady ich dobo-
ru, ich efekty?

3. Jakie rzeczywiste wartości medialne netto (po uwzględnieniu rabatów 
domów mediowych, nie włączając emisji i publikacji płatnych oraz sponso-
rowanych, z uwzględnieniem rzeczywistej wielkości logo, procentów kadru, 
czasów ekspozycji w emisjach itp.) uzyskano dzięki poszczególnym projektom 
sponsoringowym, eventowym i marketingowym (przewyższającym nakłady 
100 tysięcy zł łącznie na projekt) w poszczególnych spółkach Skarbu Państwa 
o istotnym znaczeniu dla gospodarki (w tym w ich podmiotach powiązanych) 
w poszczególnych latach w okresie 2016–2021? Ilu było widzów unikalnych, 
jaki był średni czas oglądania transmisji, jakie były skwantyfikowane efekty 
sprzedażowe i wizerunkowe, jaki był koszt na 1 tysiąc kontaktów użytecznych? 
Gdzie były przekazywane środki na te projekty, za czyim pośrednictwem i na 
jakich zasadach, co składało się na sumy kosztów, czy były pobierane prowizje 
i na jakich zasadach?

4. Jakie środki zostały przekazane, niezależnie od formy, w poszczególnych 
latach w okresie 2016–2021 z poszczególnych spółek Skarbu Państwa o istotnym 
znaczeniu dla gospodarki (w tym z ich fundacji oraz podmiotów powiązanych) 
na rzecz innych spółek z udziałem Skarbu Państwa, z uwzględnieniem funda-
cji i grupy kapitałowej, oraz na rzecz wszelkich urzędów, organów i instytucji 
państwowych?

5. Jakie środki zostały przekazane, niezależnie od formy, w poszczególnych 
latach w okresie 2016–2021 przez poszczególne spółki Skarbu Państwa o istot-
nym znaczeniu dla gospodarki (w tym ich fundacje oraz podmioty powiązane) 
na fundacje, firmy, wydarzenia i wszelkie inne instytucje oraz przedsięwzięcia 
o. Tadeusza Rydzyka (m.in. „Lux Veritatis”), a także inne organizacje powiązane 
z Kościołem? Jakie są uzasadnienia przekazywania tych środków?

6. Jakie środki zostały przekazane, niezależnie od formy, w poszczególnych 
latach w okresie 2016–2021 przez poszczególne spółki Skarbu Państwa o istot-
nym znaczeniu dla gospodarki (w tym ich fundacje oraz podmioty powiązane) na 
fundacje i wszelkie inne instytucje, przedsięwzięcia itp. powiązane z politykami 
partii rządzącej oraz managerami spółek z udziałem Skarbu Państwa, a tak-
że z bliskimi, znajomymi i rodzinami ww. osób (m.in. Solidarność Walcząca), 
jak również na wydarzenia z udziałem polityków (wiece, dożynki, spotkania 
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polityków z mieszkańcami itd.)? Co obejmowały działania dla społeczności lo-
kalnych i z jakimi wydarzeniami były powiązane?

7. Z iloma pracownikami rozstały się za wypowiedzeniem i za porozumie-
niem stron w poszczególnych latach w okresie 2016–2021 poszczególne spółki 
Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla gospodarki (w tym ich fundacje oraz 
podmioty powiązane)? Według jakich kryteriów dobierano pracowników do za-
kończenia współpracy? Na jakich zasadach przyjmowano nowych pracowników, 
jakie są procedury rekrutacji, gdzie i na jaki okres zamieszczano ogłoszenia o re-
krutacji? Czy zatrudnione zostały osoby powiązane z politykami, urzędnikami 
publicznymi, managerami spółek, lobbystami itp.? Jak są weryfikowane poten-
cjalne konflikty interesów i jakie są procedury zapobiegające nepotyzmowi? Jak 
się kształtują wynagrodzenia kadry przyjętej w latach 2016–2021 w stosunku do 
wynagrodzeń kadry pozostałej, zatrudnionej w latach poprzednich? Jak zmie-
niały się w ww. okresach wynagrodzenia członków zarządów oraz liczby etatów 
w podziale na zarządy i pracowników?

8. Jak wyłączenie licznych popularnych mediów niezależnych z budżetów 
reklamowych i skupienie komunikacji na mediach prawicowych wpływa na 
zasięg i efektywność kosztową (wskaźniki CPP i CPT w poszczególnych latach 
w okresie 2016–2021) kampanii promocyjnych i wizerunkowych poszczególnych 
spółek Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla gospodarki (w tym podmiotów 
powiązanych)? Jaki był podział budżetów reklamowych poszczególnych spółek 
w poszczególnych latach w okresie 2016–2021 na główne media (poszczególne 
stacje TV, radiowe, tytuły prasowe, portale internetowe)? Jak się kształtowały 
rabaty domów mediowych uzyskiwane w powyższych latach?

Wadim Tyszkiewicz
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Wadima Tyszkiewicza i Kazimierza Kleinę

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

Szanowny Panie Ministrze!
Sposób realizacji przez PKN Orlen tzw. środków zaradczych, mających na celu uchro-

nienie polskiego rynku paliw oraz rynku rafineryjnego przed monopolem w kontekście 
przejęcia przez niego grupy Lotos, wciąż pozostaje do końca niejasny. W dotychczas 
opublikowanych materiałach nie znajdujemy dokładnych odpowiedzi wyjaśniających 
chociażby kwestie sposobu sprzedaży aktywów grupy Lotos podmiotom zagranicz-
nym, polskiego bezpieczeństwa energetycznego po sprzedaży baz magazynowych czy 
konkurencyjności warunków umowy dostaw ropy naftowej od Arabii Saudyjskiej. Co 
więcej, nie znamy skutków długofalowych podjętych działań i zobowiązań.

W związku z tym w trosce o dobro finansów publicznych, funduszy eme-
rytalnych i akcjonariuszy zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania.

1. Jaka była procedura wyboru potencjalnych nabywców aktywów – MOL, 
Unimot, Aramco? Jacy byli alternatywni nabywcy? Jak wygląda porównanie 
ofert i skwantyfikowane argumenty uzasadniające wybór?

2. Kto dokonuje wyceny sprzedanych aktywów oraz parytetów wymiany 
akcji, według jakiej metodologii i założeń, jacy są doradcy, jak przebiegał proces 
wyboru podmiotów dokonujących wycen i konsultingowych, w jaki sposób są 
weryfikowane wyceny?

3. Kto będzie pośredniczył w transakcji sprzedaży aktywów i za jakim wyna-
grodzeniem? W jaki sposób dokonano wyboru, jakie były alternatywne oferty?

4. W jaki sposób zabezpieczona zostanie kwestia uniemożliwienia pośredniej 
lub późniejszej bezpośredniej kontroli nad sprzedanymi aktywami przez Rosję 
lub inne państwa spoza NATO i UE?

5. Czy zweryfikowano możliwe powiązania spółki Unimot z Białorusią i inny-
mi krajami oraz służbami specjalnymi polskimi i zagranicznymi? Co ustalono?

6. Jak zostanie zapewnione bezpieczeństwo energetyczne po sprzedaży baz 
magazynowych? W jaki sposób zabezpieczono kwestię możliwości dalszej od-
przedaży baz lub przejęcia kontroli nad spółką Unimot przez podmioty powią-
zane bezpośrednio lub pośrednio z państwami spoza NATO i UE?

7. Jakie są zawarte w umowach przedwstępnych klauzule dotyczące korekty 
wycen i możliwości wycofania z umów?

8. Jaka jest efektywność biznesowa dla poszczególnych umów przedwstępnych 
oraz dla całości projektu – DCF, IRR, NPV okres zwrotu, konkretne skwantyfi-
kowane efekty marżowe? Kiedy aktualizowano założenia makroekonomiczne?
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9. Jakie są alternatywne scenariusze rozwoju Orlenu przy założeniu niedoj-
ścia fuzji do skutku? Czy rozwój alternatywnych źródeł energii oraz nowych ga-
łęzi biznesu nie jest ważniejszy, jeśli weźmie się pod uwagę trendy gospodarcze?

10. Jaka jest przewidywana kwota, która wpłynie do budżetu państwa, na 
jakie cele i w jakich latach zostanie wykorzystana? Jaki będzie docelowy udział 
Skarbu Państwa w Orlenie?

11. Jak transakcje związane z przejęciem Lotosu przez Orlen wpłyną na war-
tość dla akcjonariuszy indywidualnych i funduszy emerytalnych („incremental 
business” – zakładane średnio- i długoterminowe przyrosty EBITDA, wpływ na 
C/Z, C/WK, stopę dywidendy, wskaźniki rentowności, zadłużenia itd.)?

12. Z jakich źródeł będzie finansowane przejęcie, w jakich kwotach i z jakim 
kosztem kapitału (WACC)?

13. Jakie są zakładane koszty rebrandingu stacji Lotos na Orlen, średnio na 
stację? Kto będzie realizował rebranding? Jakie są założenia wpływu rebrandingu 
na sprzedaż i efektywność biznesową projektu – DCF, IRR, NPV, okres zwrotu?

14. Jakie będą kryteria wyboru stacji przeznaczonych do sprzedaży i wymien-
nego nabycia? Jakie są dla tych stacji średnie sprzedaże paliw (wolumen roczny), 
sprzedaże sklepu, gastronomii i usług (marże roczne), roczne zyski netto, wskaźniki 
oceny lokalizacji (np. RER), wskaźniki efektywności rynkowej (udział w wolumenie 
rynku / udział w liczbie stacji), procent marży generowanej w całej sieci? Jaka jest 
zakładana średnia cena sprzedaży i nabycia stacji oraz cena stacji sprzedawanych 
i nabywanych w odniesieniu do generowanych przez nie zysków rocznych EBITDA?

15. Jaki udział w rynkach mają stacje przewidziane do zakupu od MOL na 
Węgrzech i Słowacji? Jakie są wynikające z umów przedwstępnych koszty 1% 
udziału w rynkach versus cena uzyskana za sprzedawany 1% udziału w rynku 
polskim? Jaka jest marżowość tych rynków w porównaniu do Polski? Jakie są 
zakładane koszty rebrandingu i promocji marki? Jakie są średnioterminowe 
założenia wpływu rebrandingu na wyniki sieci w tych krajach? Jaki jest zakła-
dany okres zwrotu z inwestycji? Jaka będzie wyjściowa pozycja konkurencyj-
na i jakie są możliwości osiągnięcia masy krytycznej udziału w tych rynkach?

16. Jak po zmniejszeniu przychodów i udziału w rynku finansowana będzie 
budowa niezmiernie kapitałochłonnych punktów ładowania pojazdów elektrycz-
nych na poszczególnych rynkach? Jakie są założenia capex dotyczące punktów 
szybkiego ładowania?

17. Z czego wynika niska wycena aktywów rafineryjnych Lotosu w stosun-
ku do EBITDA?

18. Jaki procent efektów produkcyjnych i marżowych Lotosu jest przedmio-
tem sprzedaży?

19. W jaki sposób zabezpieczona będzie konkurencyjność warunków w długoter-
minowej umowie dostaw ropy od Saudi Arabian Oil? Jakie będzie średnie dyskonto 
przy zakupie ropy z Arabii Saudyjskiej względem ropy Ural? Czy zakup ropy z Arabii 
Saudyjskiej obejmie też Rafinerię Możejki? Jak to wpłynie na dyskonto w cenie ropy 
kupowanej przez Możejki? Jaki rodzaj ropy będzie kupowany przez PKN od Saudi 
Arabian Oil, w tym w szczególności jakie będzie zasiarczenie tej ropy?

20. Jak transakcje wpłyną na miejsca pracy, według jakiego klucza będą ty-
powane stanowiska do likwidacji oraz obsadzane stanowiska menedżerskie? 
Jaki procent stanowisk menedżerskich w Lotosie zostanie zlikwidowanych? 
O ile zostanie zredukowany poziom stanowisk odpowiadających wynagrodze-
niu podstawowemu członka zarządu w Lotosie?

Wadim Tyszkiewicz 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wadima Tyszkiewicza

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego 
Zbigniewa Ziobry

Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy obecnie w Ministerstwie 

Sprawiedliwości trwają jakiekolwiek prace związane z konsultacjami, projektem 
zmian lub innymi działaniami mającymi na celu uregulowanie funkcjonowania 
kancelarii odszkodowawczych oraz tematyki tzw. cesji, wydawanej chociażby 
w przypadku sprzedaży wierzytelności.

Jeśli prace nie są prowadzone, to proszę o informację, czy i kiedy są planowa-
ne tego typu działania, a jeśli są prowadzone, proszę o szczegółowe informacje, 
na czym one polegają, kto jest ich inicjatorem i jaki jest ich cel.

Wadim Tyszkiewicz
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Nadmierna śmiertelność (nadmiarowe zgony) oznacza liczbę zgonów w czasie 

kryzysu, która wykracza poza poziom z poprzednich lat (średnią z wielolecia). 
Chodzi nie tylko o osoby, u których zdiagnozowano COVID-19, lecz także ofia-
ry powikłań po chorobach przewlekłych, które zmarły z powodu niewydolno-
ści służby zdrowia lub utrudnionego dostępu do specjalistów i braku diagnoz.

Z danych przedstawionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia niezbicie wy-
nika następująca konkluzja: w 2020 r. udzielono o 1/5 mniej świadczeń medycz-
nych niż w poprzednim, niepandemicznym roku. Powołując się na ekspertów 
„Dziennika Gazety Prawnej” można ocenić, że niektórych zgonów na pewno 
można było uniknąć. Część pacjentów z własnej woli nie poszła do lekarza, ale 
część nie została dopuszczona do leczenia.

Statystki są jednoznaczne: pacjentów, którym w zeszłym roku nie zapewnio-
no należytej opieki, można liczyć w milionach. Przykładowo w 2018 i 2019 r. do 
szpitali trafiało ponad 9 milionów osób. W zeszłym roku, gdy pandemia ude-
rzyła z impetem, szpitale przyjęły o ponad 2 miliony pacjentów mniej. Dane 
statystyczne w odniesieniu do wizyt u lekarzy specjalistów przedstawiają nie-
mal identyczny obraz. W poprzednich latach z ich pomocy korzystało średnio 
ok. 17,5 miliona osób, a rok temu było ich niewiele ponad 15 milionów. To znowu 
o ponad 2 miliony mniej chorych potrzebujących specjalistycznej, z reguły tak-
że pilnej, diagnozy, którym nie udało się dotrzeć do lekarza specjalisty. Lekarze 
rodzinni, którzy zwykle przed rokiem 2020 r. przyjmowali średnio 28,5 miliona 
osób, w zeszłym roku również zanotowali spadek – mieli mniej więcej 2 milio-
ny pacjentów mniej.

Z europejskich danych przedstawionych przez Eurostat wynika, że od 2020 r. 
nadwyżka zgonów przypadająca na milion mieszkańców wyniosła w Polsce 
3 tysiące 695,7. To niestety bardzo ponury wskaźnik, który plasuje nasz kraj 
na niechlubnym drugim miejscu w gronie 27 państw UE i 3 stowarzyszonych. 
Polskę wyprzedza tylko Bułgaria. Jeszcze bardziej przygnębiająco prezentuje 
się wskaźnik nadmiarowych zgonów wyrażony w liczbach bezwzględnych. Na 
początku grudnia 2021 r. (ostatnie oficjalne statystyki) liczba ta zbliżała się do 
178 tysięcy. Tyle istnień ludzkich pochłonęła nieskuteczna walka państwa pol-
skiego z pandemią.

W tym miejscu absolutnie konieczne jest zestawienie tych 178 tysięcy zgo-
nów nadmiarowych za cały okres covidowej pandemii z łączną liczbą zgonów 
spowodowanych bezpośrednio infekcją wirusem SARS-CoV-2 lub powikłaniami 
powiązanymi z chorobami współistniejącymi. Na dzień 1 grudnia 2021 r. było 
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to ponad 82 tysiące 500. Konstatacja nasuwa się sama. Każdej śmierci chorego 
spowodowanej przez COVID-19 towarzyszą blisko ponad 2 zgony nadmiarowe, 
spowodowane w głównej mierze niewydolnością służby zdrowia. Jest to kon-
kluzja przygnębiająca i ponura zarazem.

Panie Ministrze, uwzględniając powyższe, a ponadto gwałtowne wzrosty 
liczby zachorowań i zgonów w ostatnich dniach, wzywamy Pana do podjęcia 
stanowczych i radykalnych działań, które przełożą się na poprawę skuteczno-
ści dotychczasowych zmagań z pandemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2. 
Obszary tej walki, które wymagają najwięcej odwagi i determinacji, to, w prze-
konaniu niżej podpisanych, operacja wyszczepiania polskiego społeczeństwa 
(w praktyce utknęła w miejscu), zwiększenie liczby przeprowadzanych testów 
(wykorzystanie wolnych mocy służb sanepidu), a także bezwzględne i spraw-
ne wdrażanie w życie zaleceń Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów.

Z poważaniem 
Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wadima Tyszkiewicza

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
Jacka Jastrzębskiego

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy obecnie w Komisji Nadzoru 
Finansowego trwają jakiekolwiek prace związane z konsultacjami, projektem 
zmian lub innymi działaniami mającymi na celu uregulowanie funkcjonowania 
kancelarii odszkodowawczych oraz tematyki tzw. cesji, wydawanej chociażby 
w przypadku sprzedaży wierzytelności.

Jeśli prace nie są prowadzone, to proszę o informację, czy i kiedy są planowa-
ne tego typu działania, a jeśli są prowadzone, proszę o szczegółowe informacje, 
na czym one polegają, kto jest ich inicjatorem i jaki jest ich cel.

Wadim Tyszkiewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka 
oraz do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych  

Jacka Sasina

Szanowni Panowie Ministrowie!
Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym – art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a – w organie nadzorczym spółek Skarbu 
Państwa i państwowych osób prawnych może zasiadać osoba, która posiada 
stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych.

Problem polega na tym, że nie kształci się już doktorów w ww. dziedzinach 
naukowych. Wynika to z rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego 
z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz 
dyscyplin artystycznych. Biorąc to pod uwagę, należy stwierdzić, że wymieniony 
na wstępie przepis ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie 
ma zastosowania w odniesieniu do doktorów kształconych po wejściu w życie 
rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

W celu naprawienia tego faktu należałoby zmienić zapis w art. 19 ust. 1 pkt 1 
lit. a ww. ustawy. Chcąc utrzymać intencje ustawodawcy, oprócz wymienio-
nych aktualnie doktorów nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych (wy-
kształconych przed wejściem w życie ww. rozporządzenia) należałoby dodać 
tych, którzy aktualnie są kształceni w dyscyplinach, które zawierały się przed 
zmianą przepisów w doktoratach nauk ekonomicznych, prawnych lub tech-
nicznych. Podam przykład. W ramach doktoratu nauk ekonomicznych, w dniu 
wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, kształ-
cono w następujących dyscyplinach: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, 
towaroznawstwo. Aktualnie w tych dyscyplinach kształci się doktorów w dzie-
dzinie nauk społecznych, np. w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości lub 
ekonomia i finanse.

Proszę o informację, czy są plany dostosowania zapisów art. 19 ust. 1 pkt 1 
lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem pań-
stwowym do nowych realiów spowodowanych wejściem w życie rozporządze-
nia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra w sprawie funduszu celowego do wsparcia 

małych i średnich portów morskich.
Gdy ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej (MGMiŻŚ) 

funkcjonowało jeszcze jako oddzielny byt, pojawiły się deklaracje co do utwo-
rzenia funduszu morskiego, tak by wspierać inwestycje prowadzące do rozwoju 
mniejszych portów. Fundusz ten jednak do dziś nie powstał. W 2018 r. ówczesny 
minister GMiŻŚ Marek Gróbarczyk zaprosił przedstawicieli gmin i zarządów 
małych portów, by porozmawiać o strategii rozwoju portów do 2022 r. Na spo-
tkaniu, jak można było zrozumieć, o zahamowanie rozwoju portów obarczono 
głównie rząd PO-PSL.

W 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli w konkluzji swojego raportu napisała 
wprost, że: „niedofinansowane średnie i małe porty morskie toną”. Jako główny 
hamulec rozwojowy, przez który nie można wykorzystać potencjału portów, po-
dała niewystarczające fundusze oraz brak inwestycji w infrastrukturę portową. 
To do dziś główny problem małych i średnich portów. Fundusz morski, o któ-
rym już wspominałem, miał także wspierać te inwestycje, lub ich części, których 
finansowania nie przewidziano w krajowej polityce morskiej. Taką obietnicę 
też składano np. Elblągowi, twierdząc, że nieujęte w inwestycji budowy kanału 
przez Mierzeję Wiślaną zadania będzie można zrealizować ze środków fundu-
szu morskiego. Niestety, lata mijają, a o funduszu morskim coraz ciszej i mówi 
się o nim bez konkretów.

W związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania.
1. Co dalej z funduszem morskim? Czy powstanie? Jeśli tak, to kiedy i z ja-

kim budżetem?
2. Rada Ministrów 17 września 2019 r. przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 

programu pod nazwą: „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 
roku”. Ile środków z tego programu wydano na inwestycje w małych portach 
w latach 2020–2021? Jakie to były inwestycje?

3. Na jakie źródła finansowe mogą liczyć takie porty jak port w Elblągu, 
w którym wartość inwestycji pozwalających na dostosowanie portu do para-
metrów kanału przez Mierzeję Wiślaną szacuje się na 200 milionów zł?

Szanowny Panie Ministrze, utworzenie funduszu celowego do wsparcia in-
westycji w małych portach jest kluczowe dla funkcjonowania tej sfery polskiej 
gospodarki. W przytaczanym raporcie NIK stwierdził, że środki małych i śred-
nich portów są tak małe, że nie pozwalają na utrzymanie infrastruktury w na-
leżytym stanie, o inwestycjach nie wspominając.
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Bez wsparcia finansowego małe i średnie porty, ważne także z perspektywy 
konieczności dywersyfikacji polskiego transportu i wyzwań środowiskowych, 
nie dadzą sobie rady.

Z wyrazami szacunku 
Jerzy Wcisła 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jacka Włosowicza

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura zgłosiła się pani P.Ś. z prośbą o interwencję w związku 

z wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2022 r. ulgi podatkowej dla pracowników.
Jak wskazuje pani P.Ś., świadczy ona pracę w ramach umowy o pracę na pół 

etatu u jednego pracodawcy i pół etatu u drugiego pracodawcy oraz podejmuje 
zlecenia na podstawie umowy-zlecenia. Z tego tytułu do grudnia 2021 r. otrzy-
mywała wynagrodzenie w łącznej kwocie 4267,56 zł.

Wprowadzone przez Nowy Ład zmiany w zasadach obliczania zaliczki na 
podatek dochodowy wpłynęły negatywnie na wypłatę jej wynagrodzenia. Po 
wprowadzeniu nowych przepisów pani P.Ś. z tytułu wynagrodzenia otrzyma 
kwotę 3741,58 zł, w sumie straci 525,9 zł.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wyjaśnienie sprawy, gdyż bez-
sprzecznie należy stwierdzić, że sytuacja, w jakiej znalazła się pani P.Ś., nie 
koreluje ze składanymi obietnicami większych zarobków, ani też z założeniami 
tego, co miał przynieść Nowy Ład.

Wszystkie dokumenty, w tym listy płac za grudzień 2021 r. oraz styczeń 
2022 r., zostały mi przekazane do wglądu podczas spotkania z panią P.Ś.

Z poważaniem 
Jacek Włosowicz
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Oświadczenie złożone 
przez senator Alicję Zając

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu dzisiejszym do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele 

środowiska zielarskiego głęboko zaniepokojeni planowanym wejściem w życie 
rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu 
substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą 
być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego.

W rozporządzeniu tym wprowadzono wiele zmian w zakresie listy surowców 
roślinnych, które mogą być sprzedawane w sklepach zielarsko-medycznych oraz 
punktach aptecznych. Na listach opublikowanych w rozporządzeniu, w stosunku 
do projektu, nie tylko zmieniono nazewnictwo, ale również wykreślono bardzo 
popularne i cenne surowce zielarskie, takie jak np. ziele serdecznika, ziele dra-
pacza lekarskiego czy też ziele wierzbownicy.

Opublikowanym w dniu 28 stycznia 2022 r. rozporządzeniem zostali zasko-
czeniu zarówno producenci, jak i hurtownicy oraz sprzedawcy sklepów zielar-
sko-medycznych i punktów aptecznych.

Skutki rozporządzenia.
1. Sklepy zielarsko-medyczne i punkty apteczne będące głównym kanałem 

sprzedaży leków roślinnych zostaną pozbawione znacznej części swojego asor-
tymentu, co bez wątpienia pogorszy ich sytuację finansową, i tak już poważnie 
nadwątloną.

2. W hurtowniach farmaceutycznych nastąpi wielki chaos, gdyż dojdzie do 
zwrotów ze sklepów produktów leczniczych wykreślonych z listy.

3. Producenci leków roślinnych zostaną z pełnymi magazynami wyrobów, 
a także surowców, ponieważ apteki nie są zainteresowane dystrybucją leków 
roślinnych.

4. Pacjenci jeszcze w mniejszym stopniu uzyskają dostęp do leków wykre-
ślonych z listy.

5. Plantatorzy ziół i rolnicy, który posiadają zapasy surowców zielarskich, nie 
będą mogli ich sprzedać, zerwane zostaną kontrakty, będą żądać odszkodowań.

6. Branża zielarska poniesie ogromne straty finansowe.
Bardzo proszę o informację, czym spowodowana jest tak drastyczna zmia-

na wykazu surowców roślinnych, jak również dlaczego przedstawiciele branży 
zielarskiej nie byli na bieżąco informowani o tego rodzaju zmianach, zwłasz-
cza że opublikowany projekt był zupełnie inny. Ponadto na dostosowanie się do 
zmian dano im tylko 14 dni!

Czy w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy walczymy o zdrowie Polaków, jest 
to odpowiedni moment na wprowadzanie takich zmian?
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Proszę o pilną odpowiedź i podjęcie działań mających na celu wstrzymanie 
wejścia w życie tego rozporządzenia do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwo-
ści w tym zakresie.

Z poważaniem 
Alicja Zając
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Paweł Szefernaker .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych roz-
wiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazo-
wych w związku z sytuacją na rynku gazu

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Inno-
wacyjności

senator sprawozdawca  
Maria Koc .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

Zapytania i odpowiedzi
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senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 28
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 29
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Maciej Małecki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 32
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Maciej Małecki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
senator Janina Sagatowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Maciej Małecki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Maciej Małecki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 34
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Maciej Małecki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Maciej Małecki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
senator Grzegorz Bierecki  . . . . . . . . . . . . . . . 36
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Maciej Małecki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
senator Józef Zając .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Maciej Małecki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
senator Jacek Bogucki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 

Maciej Małecki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Maciej Małecki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . . 39
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Maciej Małecki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 40
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Maciej Małecki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
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w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
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senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . . 44
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Maciej Małecki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
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Maciej Małecki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
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Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Inno-
wacyjności
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Otwarcie dyskusji
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
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producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewi-
dencji wniosków o przyznanie płatności
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Punkt 7. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy  
– Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Na-
rodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska
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Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Kli-
matu
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Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
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Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

senator sprawozdawca  
Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Głosowanie nr  25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Podjęcie uchwały

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  rezerwach strategicznych oraz niektórych innych 
ustaw (cd.)

Głosowanie nr  26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Podjęcie uchwały

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw 
(cd.)

Głosowanie nr  27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Podjęcie uchwały
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Wznowienie posiedzenia
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie wsparcia Ukrainy

Przedstawienie projektu
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Otwarcie dyskusji
senator Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  .  . 98
senator Michał Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100

Zamknięcie dyskusji
Głosowanie nr  28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Podjęcie uchwały
nadzwyczajny i pełnomocny ambasador Ukrainy  
w Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrij Deszczyca .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy  
– Kodeks postępowania cywilnego

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finan-
sów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi

senator sprawozdawca  
Ryszard Bober  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy  
– Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu oraz Komisji Obrony Narodowej

senator sprawozdawca  
Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Na-
uki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Obrony Narodowej

senator sprawozdawca  
Kazimierz Wiatr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Janusz Pęcherz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

Zapytania i odpowiedzi
senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 108
senator Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 108
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 109
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 109
senator Kazimierz Wiatr  . . . . . . . . . . . . . . . 110
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 110
senator Jerzy Fedorowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 110
senator Jerzy Fedorowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 111
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 112
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  112
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 113
senator Jerzy Fedorowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  113

senator Kazimierz Wiatr  . . . . . . . . . . . . . . . 114
senator Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . 114
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . 115
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 115
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . 115
senator Jerzy Fedorowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . 116
senator Małgorzata Kopiczko  . . . . . . . . . . . . 116
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . 116
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 116
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Zapytania i odpowiedzi
senator Wojciech Ziemniak  . . . . . . . . . . . . . 122
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
senator Wojciech Ziemniak  . . . . . . . . . . . . . 123
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 124
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . 124
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 125
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
senator Janusz Gromek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
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Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
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Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Otwarcie dyskusji
senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 130

(Obrady w dniu 4 lutego)
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senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . 135
senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska  . . . . . . 136
senator Kazimierz Wiatr  . . . . . . . . . . . . . . . 138
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senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 139
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . 143
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senator Małgorzata Kopiczko  . . . . . . . . . . . . 152
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senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 154
senator Marek Komorowski  . . . . . . . . . . . . . 155

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 11. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy  
– Kodeks postępowania cywilnego (cd.)

Głosowanie nr  29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Podjęcie uchwały

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
– Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Admi-
nistracji Państwowej oraz Komisji Obrony Narodowej

senator sprawozdawca  
Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Na-
uki, Edukacji i Sportu, Komisji Samorządu Terytorial-
nego i Administracji Państwowej oraz Komisji Obrony 
Narodowej

senator sprawozdawca  
Kazimierz Wiatr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Głosowanie nr  30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Podjęcie uchwały

Oświadczenia
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . 158
senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  158
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Zamknięcie posiedzenia
Wyniki głosowań
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane 
do protokołu, niewygłoszone podczas 36. posiedzenia 
Senatu

Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad . . . . 171
Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad . . . . 172
Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad . . . . 173
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad . . . . 175
Przemówienie senator Haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad . . . . 176
Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad . . . . 177
Przemówienie senatora Janusza Gromka  

w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad . . . . 178
Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad . . . . 179
Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad . . . . 180
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad . . . . 183
Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad . . . . 185
Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad . . . . 186
Przemówienie senator Jolanty Hibner  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad . . . . 188
Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad . . . . 190
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w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad . . . . 193
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w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad . . . . 197
Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
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Przemówienie senatora  
Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad . . . . 201
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